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స్ వ త్ ం త్ రం  
1919 వ  స్ంవత్సర్ం..  బైశాఖీ  పండుగ  రోజ..  పంజాబ్  రాషటిరం  అమృత్స్ర్లో   పిలలిలు,  పెదదలు- 
ఆడవాళ్ళుళ,  మగవాళ్ళుళ-  ఊళ్ళవాళ్ళుళ,  బంధువులు-  చాలామంద్  షిక్ర్ుగా  దగగరోలి  ఉనన  ఓ 
తోటకు  వళ్ళర్ు.   వాళ్ళలిలో  చాలా  మంద్క్  తెలీదు-  బ్రిట్ష్  పరిభుత్వనిక్  వయాతిరేకంగా 
పోరాడుత్ుననవాళ్ళుళ కొందర్ు ఆరోజనే, అకకడ ఓ బహిర్ంగ స్భ పెటుటికున్నర్ని.  

తోటలో   ఎవరి  హడావిడిలో  వాళ్ళుళన్నర్ు.  హటత్ుతగా  బ్రిట్ష్   సైనిక్ధిక్రి- 'జ్నర్ల  డయయార్' 

అనేవాడు-  పెదద  పటలంతో  వచిచి  ఆ  తోటని  చుటుటిముట్టిశాడు.   ఎలాంట్  హెచచిరిక్  లేదు- 
నేర్ుగా  త్ుపాకీలతో  క్లుపిలు  మొదలు  పెట్టించేశాడు!  మనుషుల్న   పిటటిల్న  క్ల్చినటులి  క్ల్చి 
పారేశార్ు  ఆరోజన.  పారిపోయేందుకు  ఎవవరికీ  వీలవవలేదు-  చుటూటి  ఎతెతనై  గోడలు!  చూస్ూత 
చూస్ూతండగానే  పద్  నిముషాలోలి   వయియామంద్  చనిపోయార్ు.   1500 మంద్క్  పైెగా 
గాయపడాడార్ు. 

డయయార్  అటలి  ఎందుకు  చేశాడు?  ఒకట్,  అత్నిక్   భార్తీయులంట్  కోపం. "బానిస్లు  నోర్ు 
మూస్ుకొని  పడి  ఉండాల్గానీ,  గొడవలెందుకు  చెయాయాల్?"అని.   రెండోద్,  మనం 
అన్గరికులం  అని  అత్ని  నమమకం-"వీళ్ళళంత్  జ్ంత్ు  స్మానులు:  వీళ్ళలిని  ఎంత్మంద్ని,  ఏం 
చేసిన్  పాపం  లేదు"  అని.  మూడోద్,  అత్ని  పైె  అధిక్రి  'మైఖెల  ఓడవయిర్'  అనేవాడు  అత్నిక్ 
పూరిత  స్వచఛను ఇచేచిసి  ఉన్నడు-"నీ ఇషటిం వచిచినటులి చెయియా-  ఈ  భార్తీయులకు  బుద్ధ చెపుపి" 
అని. ఇక న్లుగోద్, అత్ను నిజ్ంగానే నిర్దయుడు: త్రావత్ 'ఇటలి ఎందుకు చేశావయాయా?' అని 
అడిగితే   "గోలీలు ఐపోయినైగాని, లేకపోతే అకకడిక్ చేరిన ఇర్వైవేలమంద్నీ ఖత్ం చేసి ఉందును" 

అన్నడట అత్ను! 
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ఈ  క్లుపిల  స్ంగతి   తెల్యగానే  భార్త్దేశం  మొత్తం  భగుగమననద్.   బందులు,  ధరానలు, 

రాజ్కీయాలు...  బ్రిట్ష్  పార్లిమంటు  వర్కూ  చర్చిలు  జ్రిగాయి.  బ్రిటన్  పరిధాని మటుకు    ఏమీ 
మాటలిడలేదు.  డయయార్ని,  మఖైెల  ఓడవయర్  ని  ఇదదరినీ  లండన్  పిల్పించుకున్నర్ు.  వాళ్ళళక్ 
హీరోలక్ త్గినటులి స్న్మన్లు చేశార్ు. ఓడవయర్కెైతే  మరింత్ పెదద పదవి  ఇచాచిర్ు! 

"మన దేశం   బానిస్త్వంలో ఉండేద్" అంట్ అర్థం అద: బ్రిట్ష్ వాళ్ళుళ ఏదనుకుంట్ అద్ చేశార్ు,  

మనతో. 

ఇదంత్ జ్రిగి చాలా ఏళ్ళలియింద్ కద, ఇపుపిడు మనకెవరికీ ఆ స్ంగత్ులు అంత్ బాగా గుర్ుత లేవు. 

అందుకనే, మనం ఇపుపిడు అంత్ స్ులభంగా  "ర్ండి! పెటుటిబడులు పెటటిండి!" అని విదేశీయుల్న 
చవకగా   ఆహ్వనించగలుగత్ున్నం.   వేరే  దేశాల  భాషలేన  నేర్ుచికుంటున్నం,  వాళ్ళలినే 
అనుకరిస్ుతన్నం, వాళ్ళలి అలవాటలినే చేస్ుకుంటున్నం. 

అయితే  ఆ  రోజలోలి   అటలి  లేర్ు  అందర్ూ-  జ్ల్యాఁవాలా  బాగ్   స్ంఘటన   జ్రిగినపుపిడు 
'ఉధంసింగ్'  అనే కుర్రివాడిక్ ఇర్వయేయాళ్ళుళ-  అకకడ చేరిన జ్న్లక్ మంచినీళ్ళుళ అంద్స్ుతన్నడు 
అత్ను.   అంత్లో  క్లుపిలు  జ్రిగాయి.  అత్ని  చుటూటి  ఉననవాళ్ళలింత్   చనిపోయార్ు.   వాళ్ళళ 
చాటున నక్క, ఇత్ను త్న పారిణాలు క్పాడుకున్నడు.  జ్ల్యాఁవాలా బాగ్ గురించి  ఎవవర్ూ 
ఏమీ  చేయట్లిదని  అత్ను   ఉడిక్  పోయాడు.  జ్రిగినదనిన  అందర్ూ  తీస్ుకుననంత్  తేల్కగా 
తీస్ుకోలేకపోయాడు  అత్ను.  త్ననీ  త్న  తోట్వాళ్ళలినీ  ఇటలి  చేసిన  డయయార్నీ,  ఓడవయర్నీ 
వదలకూడదని  నిశచియించుకున్నడు-  అటలి  ఒకట్  క్దు-  రెండు  క్దు-  ఇర్వై  ఒకక 
స్ంవత్సరాలపాటు ర్గిలాడు.  చివరిక్  1940 లో  మార్ు వేషం  వేస్ుకొని,  లండన్  వళ్ళ,  అకకడ 
మఖైెల  ఓడవయర్ని  నిండు  స్భలో  త్ుపాకీతో  క్ల్చి  చంపాడు.   ఇర్వయేయాళ్ళళ  కురారిడు 
ఇర్వయ్యాకక ఏళ్ళలిపాటు నిర్ంత్ర్ం అస్హియాంచుకోగల్గిన పరిసిథత్ులు, అవి! 

ఉధం సింగ్ అటలి ఎందుకు చేశాడు? ఉరికంబం ఎకుకత్ూ  త్నే స్వయంగా చెపాపిడు-"ఓడవయర్ 
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నేర్ం చేశాడు.  న్ దేశ పరిజ్ల ఆత్మను అణచివేస్ందుకు పరియతినంచాడు. 21 స్ంవత్సరాలపాటు 
నేను  త్పించింద్  అందుక- ఇన్నళ్ళలికెైన్ న్ ఆశయానిన నర్వేర్ుచికుననందుకు  న్కు స్ంతోషంగా 
ఉంద్.   న్కు  చావంట్   భయం  లేదు.  దేశంకోస్ం  మర్ణిస్ుతననందుకు  నేను  గరివస్ుతన్నను. 

బ్రిట్ష్ పాలనలో న్ దేశ పరిజ్లు ఎందరో దరిదరంలో మగాగర్ు.  వార్ందరి త్ర్పున్  ఇద్ న్ నిర్స్న. 

ఇటలి చెయయాటం న్ధర్మం" అని! 

మన దేశానిక్ సావత్ంత్రయాం ఊరిక రాలేదు- ఎందరో ఉధం సింగులు, స్ుభాస్ చందరబోస్ులు, భగత్ 
సింగులు  ఎకకడికకకడ  ఆయుధాలతో  దుమారాలు  లేపితే  వచిచింద్;  గాంధీలు,  తిలక్లు, 

ఆజాద్లు,  గఫార్ఖాన్లు  జ్న్ల్న   కూడగట్టి  అలలిరి  చేస్త  వచిచింద్.  భార్తీయులందర్ూ   ఒకక 
గొంత్ుతో  "మీర్ు ఒదుద- పోండి!" అని గట్టిగా అరిస్త త్పపి రాలేదు, సావత్ంత్రయాం! 

అటలి  వచిచిన  సావత్ంత్రయాం  మనకు  తెలీకుండానే  మన  వేళ్ళలి  స్ందులోలించి  జారిపోతే  ఎలా? 

అంత్మంద్  త్యాగధనుల  కృషిఫలం  కద,  ఇద్?!  దనిన  మనం  చేత్ులారా  మళ్ళ  ఎవరికో 
అపపిచెప్పిసాతమేమ,  జాగరిత్తగా  ఉండాల్.   అందుకనే  మన  దేశం  గురించి   మనం  బాగా 
తెలుస్ుకోవాల్.  మన  స్ంస్కృతిని  అర్థం  చేస్ుకోవాల్.  చరిత్రని  గుర్ుత  చేస్ుకుంటూ  ఉండాల్. 

సావత్ంత్రియానిన నిలుపుకోవాల్.  

స్వత్ంత్రంగా ఆలోచిదదం! బాధయాత్తో నడచుకుందం!! 

సావత్ంత్రయాద్నోత్సవ అభినందనలతో, 

కొత్తపల్లి బృందం. 
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నీ తి  చ ం ద్ రిక
జ్రిగిన  కథ:  క్క్ని  నమమదదంటడు  చకరవాక  మంతిరి.  క్నీ  హంస్  రాజ  హిర్ణయాగర్ుభుడు   'అవస్రానిన  బట్టి  
శత్ురివులతో కూడా  స్నహభావం  వహించాల్' అంటూ ఎలుక-పిల్లి-గుడలిగూబల కథ చెపిపి, క్క్ని త్న జ్టుటిలో  
చేర్ుచికుననద్.  ఇక చదవండి, నీతి చంద్రిక-44 వభాగం... 

మూలం : కందుకూరి వీరేశల్ంగం స్ర్ళ్కర్ణ: ఘడియార్ం వేంకట న్రాయణ  శర్మ

ఆపైెన  హిర్ణయాగర్ుభుడు  మంతిరితో  "శత్ురివు 
చిత్రవర్ుణడు  త్న  సనైయాంతో  స్హ్  మలయ 
పర్వత్ం  పైెక్  చేర్ుకొని  అకకడ  విడిద్  చేసి 
ఉన్నడు.   ఇటలింట్  స్మయంలో  మనలో 
మనం  వాదులాడుకుంటూ  ఉంట్  శత్ురివుక 
లాభం.   క్బట్టి,  నీ  అతి  వాదనలు  అనినట్నీ 

పరికకనబట్టి,  చేయవలసిన  పనిని  గురించి 
ఆలోచించు.   ఇపుపిడు  ఏం  చేస్త 
బాగుంటుందో  జాగరిత్తగా  ఆలోచించి  చెపుపి" 
అననద్.  

చకరవాక  మంతిరి  కొంచెం  చిననబోయి,  వంటనే 
తేర్ుకొని,  కొంచెం  స్పు  కళ్ళుళ  మూస్ుకొని 
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ఆలోచించి,  రాజతో  "పరిభూ!  చిత్రవర్ుణడి  చేత్ 
అవమానింపబడిన  అత్ని  మంతిరి  చినన-
బుచుచికొని  ఉన్నడని  తెల్సింద్  కద?  'ఇద్ 
ఒకకట్  మనకు  పనికొచేచి  స్ంగతి'  అని  న్కు 
అనిపిస్ుతననద్.  అంతేగాక, 'ఇత్ర్ులకు  వశం 
అయినవాడు,  తొందర్పాటు  మనిషి, 

యోధులను అవమానించేవాడు- శత్ురివులకు 
స్ులభంగా  లొంగుత్ర్ు'  అని  పెదదలు 
చెబుత్ర్ు.  ఈ మూడు లకణాలూ ఇపుపిడు 
చిత్రవర్ుణడిలో నిండుగా కనిపిస్ుతన్నయి.  

ఇపుపిడైతే అత్ని స్న్పత్ులు పరియాణపు 
బడల్క  వలలి  కొంచెం  అజాగరిత్తగా   ఉంటర్ు; 

దూర్  పరియాణం  వలలి  అలసి,  కొంత్క్లంగా 
ఆకల్  దపిపికలకు  కూడా  లోనయి,  అత్ని 
సనైయాం చపపిగా ఉంటుంద్.  ఇక ఆ నమల్ రాజ 

కూడా,  మన  'కోటను  ఎలా  వశపర్చుకోవాల్' 

అనన  ఆలోచనలో  త్లమునకలైె,  వనక-

ముందు చూస్ుకోకుండా  ఉంటడు- క్బట్టి 
విరోధులను  పరాభవించటనిక్  ఇద్  మంచి 
స్మయం:   'ఈ  కొండనీ,  అడవినీ  దట్- 

విరోధి  సైనయాంపైెన  ఆకసిమకంగా  దడి  చేసి, 

దొరిక్న  వారిని  దొరిక్నటులి  చంప'మని   మన 
కొంగ  సైన్యానిన   ఆదేశించండి-  ఇక  ఆలస్యాం 
ఎందుకు?" అననద్. 

హంస్రాజ  ఆ  మాటలకు  చాలా 
స్ంతోషించింద్.  'ఇక  పని  మొదలయింద్' 

అనన  ఉత్సహంతో  మనస్ు  చిందులు 
వేస్ుతండగా  అద్   త్న    సనై్యాధయాక్షులను  పిల్చి 
ఏం  చేయాలో  చెపిపింద్-  "ఎవరెైన్  శత్ురివును 
ఎదుర్కని,  పారిణాలొడిడా  శౌర్యాంతో  పోరాడితే 
వచేచిద్ గౌర్వంగాని, కవలం ఆక్ర్ం వలలి వచేచి 
గౌర్వం  అస్లొక  గౌర్వమే  క్దు.  అందువలలి 
మీర్ు  యుదధంలో   వనునచూపకండి-  పారిణం 
మీద్క్ వచిచిన్ స్రే, పోరాడండి.  ఇక ఆలస్యాం 
వదుద-  అందరి  మనస్ూ  ఒకకటై  నడవండి! 

మనదే జ్యం!" అననద్. రాజ నోట్నుండి ఆ 
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మాటలు  వచిచిందే  త్డవు,  సైన్యాధయాక్షులు 
మహోత్సహంగా  కదలార్ు.  త్మ  త్మ  స్న్ 
స్మూహ్లతో  స్హ్  త్కణం  బయలుదేరి, 

కొండల్న  అడవుల్న  అనినట్నీ   అధిగమిస్ూత 
పోయార్ు. 

ఇక అకకడ, నమల్ రాజ చిత్రవర్ుణడి  సైనయాం 
పరియాణపు  బడల్కతోట,  ఆకల్  దపుపిలతోట 
నిజ్ంగానే నిస్తజ్మై ఉననద్.  నీర్స్ంకొదద వాట్ 
ఒళ్ళుళ  త్ూలుత్ుననద్.  అలాంట్  స్మూహం 
మీద్క్  ఒకకసారిగా  పరిళ్ళయం  వచిచినటులి  వచిచి 
పడాడాయి, హిర్ణయా గర్ుభుడి సైన్యాలు.  త్మకు 
కనిపించిన  శత్ురివునలాలి   రెకకలతో  పటపట 
కొట్టినై;  వాడియైన  గోర్లితోట,  ముకుకలతోట 
పొడిచి  పీడించినై;  యుదధర్ంగం  అంత్ట 

నత్ుతర్ు  మడుగులు  కట్టించినై;  లెకకలేనంత్ 
మంద్ని త్ుదముట్టించినై, అవి! 

ఆ  విధంగా  శత్ురిపక్షుల  ధాట్క్   త్టుటికోలేక 
నేలకూల్-  యంత్రపు  విడిభాగాలు  విరిగి  చెలాలి 
చెదుర్ుగా  పడి  ఉననటులి-  చాపలు  పర్చినటులి- 
నేలనంత్ట  పర్చుకొని  ఉనన   త్న  సైనయా 
స్మూహ్లను చూసి, నమల్రాజ  చిత్రవర్ుణడి 
మనస్ు  దు:ఖంతో  చెదరిపోయింద్.  ఆ 
బాధలో  అద్   కొంత్స్పు  పారిణం  లేని  బొమమ 
మాద్రి  నిశ్చిషటిం  అయిపోయింద్.  స్వకులు 
స్పర్యాలు  చేస్త  కొద్ద  స్పట్క్  తేర్ుకొననదద్. 

అయిన్  వంటనే  దర్ుణమైన  ఆ  యుదధంలో 
ఏం జ్రిగిందో గుర్ుతకు రాగా, మరింత్ దు:ఖం 
ముంచుకొచిచింద్ దనిక్.  

అంత్  జ్రిగాక  అద్  అల్గి  కూర్ుచినన   మంతిరి 
దూర్దరిశిని  చూసి   "శత్ురివుల  వలలి  మన 
సనై్యానిక్  ఇటలి  ఎకకడలేని  పరిమాదమూ 
స్ంభవిస్ూతంట్, ఎవరో క్నివాళ్ళుళ చూసినటులి 
చూస్ూత  ఊర్కుండటం  నీవంట్  గొపపివారిక్ 
త్గున్?  నువువ  పట్టించుకోకపోవటం అనేదే 
పిడుగు  పాటయియా  వీళ్ళళ  మర్ణానిక్  క్ర్ణం 
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అయియాంద్.   ఇంత్  చకకని  మన  సనైయాంలో 
శరీరానిక్  గాయం  క్ని  వాడంటూ 
మందుకోస్ం వతిక్న్ క్నరావట్లిదు.  

న్ అదృషటిం ఇటలి  ఉననపుపిడు  నినున ఇనిననిన 
మాటలు   అనటం  త్పుపి.   అయిన్  మనం 
ఎంత్  బలవంత్ులం  అయిన్  స్రే,  మన 
మనస్ుసలో  ఒకసారి  ఒక  చీడపుర్ుగు 
చొర్బడిన్క,  అద్  అకకడే  నిలచి  మనల్న 
ఆటలాడిస్ుతంద్ త్పిపిస్త,  మనం   దనినుండి 
ఎంత్  త్పిపించుకుందమనుకున్న   పోదు. 

జాఞానవంత్ుడివైన  నీ  స్లహ్ను  పెడచెవిన  పెట్టి, 
కర్కుగా  మాటలిడినందుకు  న్కు  త్గిన  శాస్త 
జ్రిగింద్.  ఇదంత్ న్ పాప ఫలమే.  

ఇక  ఇపుపిడైన్  నీ  మనస్ులో  కొంత్  కర్ుణకు 
చోటు   ఇవువ.  నేను  ఇంత్వర్కూ  కఠినంగా 
అనన  మాటలనీన  మర్చిపోయి,  మళ్ళ  ననున 
చలలిగా  చూడు.   లేదంటవా,  ఈ  సనై్యానిన 
తీస్ుకొని  వింధయాపర్వత్లకు  తిర్ుగు  దరి 
పటుటి.   న్దేముననద్-  దేవుడు   ఎటలి  త్ల్స్త 
అటలి  అవుత్ుంద్  న్  గతి:  ఇద్గో  ఇకకడ  న్ 
శరీర్ం  ఉంద్;  అకకడ  వింధాయార్ణయాం  ఉననద్. 

అంతేక్ని,  నేనే  రాజగా  ఉండి  ఇంత్మంద్ 
ఇటలి  నిషాకర్ణంగా   నశిస్ుతంట్  చూస్ూత 
భరించలేకపోత్ున్నను.   క్ర్ణం  అంటూ 
ఏద  లేకనే  ఆక్శం  త్ూటులి  పడేటులి  స్ందడి 
చేస్ుతండేద్  కద  మన  సనైయాం?  అద్   ఇపుపిడు 
నీర్సించి  చిటుకుకమనక  పడి  ఉననద్.  పెదద 
ఊర్ంత్  ఉండే  మన  బలగం  అంత్  ఇపుపిడు 
చినన  స్మశానం  అంత్ద్  అయిపోయింద్.  ఇక 
చూస్ూత  చూస్ూత  వీళ్ళలిను  కూడా   ఎలా 
మృత్ుయావు పాలు చేస్ద్? పుణయామ, పాపమ- 

ఇక  అంత్  నీ  చేత్ులోలి   పెడుత్ున్నను. 

తెల్సిన్,  తెల్యకున్న   అంత్  నువేవ 
స్ర్ుదకొని  రావాల్.   అంత్ులేని  ఈ  ఆపదలో 
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ననున  ముంచిన్,  తేల్చిన్   నీదే  భార్ం"  అని 
పారిధేయపడి, కర్ుణ పుట్టిటులి ఏడిచింద్.  

త్మ  రాజ  ఆవిధంగా   ఏడేచిస్రిక్   దూర్దరిశి 
మనస్ుస  కరిగింద్.   ఇద్వర్కట్  త్న  కోపం 
అంత్  చలాలిర్గా,   పరిస్ననమైన  చిత్తంతో  అద్ 
అననద్-  "పరిభూ!  త్మరి   యుదధ 
పరాకరమమూ,  శౌర్యామూ  అసామానయామైనవి. 

యుదధంలో  త్మరిక్  ఎదుర్డిడా 
నిలువగలవారెవర్ూ  లేర్ు.  అందువలలి  త్మరి 
పరాకరమం  ఆధార్ంగా   ఏ  విధంగానైన్  స్రే, 

ఈ  కోటను  ఆకరమించి,  విజ్యులమై,  అనిన 
స్ంపదలనూ  బహుమత్ులుగా   స్వకరించి, 

త్వర్లోనే-త్మర్ు చెపిపినటులి వింధాయార్ణాయానిక- 

వళ్దం.  

స్ుఖదు:ఖాలు  రెండూ  ఎంతెంత్వారికీ 
అనుభవించక  త్పపినివి  కద?!  గత్ంలో 
చేస్ుకునన  కర్మల  పర్యావసానంగా  స్ంభవించే 
ఈ  స్ుఖదు:ఖాలనుండి  ఎవర్ుమాత్రం 
త్పిపించుకోగలర్ు?  

ఆయువు  తీరి  చనిపోయినవాళ్ళలికోస్ం 
దు:ఖించటం  మాని,  ఇపుపిడు  చేయవలసిన 

పనిని  చెయయాండి.   'ఇపుపిడు  మిగిల్న  ఈ 
కొద్దమంద్  సైనికులతో  అంత్ులేని  బల 
స్ంపనునడైన  పగవాడిని  ఎటలి  ఎద్రించను?' 

అని  చింతించకండి.   లోకంలో  ఉపాయం 
ఉననవాడిక్  అసాధయాం  అంటూ  ఏద  లేదు. 

త్మర్ు  నిజ్ంగా  త్లచుకుంట్  ఈ 
శత్ురిమూకలను గెలవటం ఏమంత్ పెదద పని?! 

న్ సామర్ధయాం ఎంత్ట్దో   నేనే   చెపుపికుంట్ 
బాగుండదు-  'ఆత్మ  పరిశంస్  అనర్హం'  అని 
పెదదలు  చెబుత్ర్ు.  ననున  నేను 
లెక్కంచుకోవటమందుకు-  న్  బారిన 
పడడావాళ్ళుళ  ఏమౌత్రో  ముందు  ముందు  మీక 
తెలుస్ుతంద్.  ఇక  మిగిల్న  మన  వారి  బలం 
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కూడా  ఏమంత్  త్కుకవ  క్దు. 

అంతెందుకు, త్మరి బలం ఎంత్ట్దో  త్మక 
తెలీదు-  త్మరిక్   కొంచెం  రోషం  వచిచిందంట్ 
చాలు-  హంస్లు-గింస్లు  త్మరి   ముందు 
ఎకకడ నిలుసాతయి? 

అందుకని, ముందుగా మనం అందర్ం కల్సి 
కోటనుండి  బయట్క్  వచేచి  మారాగలను 
మూస్దదం.   ఎటలింట్వాళ్ళలినూ  బయట్క్ 
రానివవదుద-  అలా  కోట  లోపల్  వాళ్ళలింత్  ఆకల్ 
దపుపిలతో  అలమట్ంచేటులి  చేదదం. 

ముందుగా  మనవాళ్ళలిను  కోట  ముఖదవర్ం 
వదద  మహరిదదం.   అటువైపునుండి 
రాకపోకలను నిరోధిదదం. 

'ముందుచూప్  విజ్య  సిద్ధక్  క్ర్ణం'  అని 
చెబుత్ర్ు-  మన  స్న్పతిని  పిలువనంపండి; 

ముందుచూపుతో  త్ంత్రం  నడుపుదం. 

యుదధర్ంగంలో  మన  పరిత్పానిన  చూపుదం  . 
ఇక గెలుపు మనదే!" అని రాజగారి మనస్ుకు 
నచేచిటులి   మాటలిడింద్.   దంతో  రాజగారి 

మనస్ు పొంగింద్. ఉత్సహం వల్లివిరిసింద్. 

అంత్లోనే  ఈ  స్ంగతి   హిర్ణయా  గర్ుభుని 
కొలువునుకూడా   చేరింద్.  కొంగ-

ధవళ్ంగుడు    వేగంగా  తిరిగి  వచిచి, 

హంస్రాజ  హిర్ణయా  గర్ుభుడిని  స్ందరిశించి, 

"పరిభూ,  ఆ నమల్  రాజ  చాలా  వేగంగా కోట 
దపులకు  చేర్ుకుంటున్నడు.  అద్గో, 

చూడండి-  అత్ని  రెకకల  మర్ుపులు 
ఆక్శాననంటుత్ున్నయి.    త్న  సైనయాంలో 
అధిక  భాగం  నశించాక  చివరిక్  ఆ  రాజ  త్న 
మంతిరి  గొపపిత్న్నిన  గురితంచాడు.  ఇపుపిడు 
ఆయనిన    బరతిమాల్-బామాల్   తిరిగి 
పరిస్నునడిని   చేస్ుకొన్నడు.   ఆ  మంతిరి 
స్లహ్లే  ఊత్ంగా,  త్న  సొంత్  బలమే 
ఆధార్ంగా  విజ్ృంభించనంచాడు.  మన 
కోటను  ముటటిడించేందుకు బయలుదేరాడు. 

త్మర్ు  ఇక  త్కణం  చేయవలసిన  పనులమీద 
మనస్ు పెటటిల్" అననద్. 

(మిగత్ కథ మళ్ళ....) 
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తి ం డి పో త్ ు  చె పి పి న  క థ  
కర్కరా  క్ర్పూపిస్లు  నములూత, తియయాతియయాగా  బాదం పాలను చపపిరిస్ూత, మంచి ఊత్పపిం లాంట్ ఈ  
కథని చద్వార్నుకోండి, భలే ర్ుచిగా ఉంటుంద్- పరియతినంచండి మరి... 

కథనం: పి.హర్షవర్థన రెడిడా, ఐదవ త్ర్గతి, పరికృతిబడి, చెనేనకొత్తపల్లి. 

అనగా అనగా ఓల్గ అనే రాజ్యాం  ఒకట్ ఉండేద్. 

ఆ రాజాయానిన బాదుషా అనే  నవాబు పరిపాల్స్ూత 
ఉండేవాడు.  ఆయన  రాణి  జిలేబ్.  వాళ్ళలికొక 
అందల కుమారెత:  ప్ర్ు గులాబ్జాం.  

గులాబ్జాం  పూత్రేకులంత్  స్ునినత్ంగాను, 

కోవా  అంత్  కోమలంగాను,  పెర్ుగుపచచిడి 
అంత్  తెలలిగాను  ఉండేద్.  ఆమ  మంద్రానిక్ 

గులాబీల  గోడలుండేవి.  అయితే   అకకడిక్ 
దరి  కనుకోకవటమే  కషటిం.  అద్   క్ర్పూపిస్ 
లాగా   గందర్గోళ్ళంగా  ఉండేద్.  ఆ  దరిక్ 
దధ్యాదనం  క్పలా  ఉంటడు.   మంద్రానిక్ 
త్ట్క్య త్ళ్ళంకూడా వేసి ఉండేద్. 

ఓల్గ  రాజ్యామంత్   మసై్ూర్పాక్  మంతిరిగారి 
స్లహ్ల  క్ర్ణంగా,  స్ుభికంగా  ఉంద్. 
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అయితే  ఒక  రోజన  వడ,  ఆవడ  అనే  ఇదదర్ు 
దొంగలు  జ్ంతికలు  అనే  పడవనక్క,  నూన 
అనే  నద్ని  దట్,  క్జాలతో  తెడుడా 
వేస్ుకుంటూ  వచాచిర్ు-  వచిచి,  క్ర్పూపిస్ 
భవనం  ముందు  పడి  మొదుద  నిదరపోత్ునన 
దధ్యాదన్నిన  చూసి  నవువకున్నర్ు. 

ముర్ుకుల  బీగాలతో   త్ట్క్య  త్ళ్నిన 
తీస్ందుకు  పరియతినంచి,  అద్ 
తెర్ుచుకోకపోయే  స్రిక్,  గులాబీల  గోడకు 
కజిజిక్యంత్  కననం  వేసి  చివరిక్  ఎలాగో 
ఒకలాగా గులాబ్జాం ని ఎత్ుతకుపోయార్ు. 

దననంత్  చూస్ుతనన  చిత్రిననం  మటుకు 
చిత్రంగా గముమన ఊర్ుకుండిపోయింద్! 

ఇటలి  అయేయాస్రిక్   రాజ్యామంత్ 
చింత్పులుస్ంత్  చింత్క్రింత్మైంద్. 

గులాబ్జాంను  విడిపించుకొచిచినవాళ్ళలికు 
ఓల్గ  రాజ్యాంతో  పాటు  గులాబ్జాం  కూడా 
దకుకత్ుందని  నవాబుగార్ు  అపపిడం  మీద 
డపుపి కొట్టించి  చాట్ంచార్ు. 

కుడుము  అనే  యువకుడొకడు  ఈ  వార్తను 

విన్నడు. వినగానే అత్ను టమేటబాత్ లాగా 
ఎర్రిబారాడు.  దోసల వల వేసి,  నూన  మీదుగా 
పారిపోత్ునన  వడనీ,  ఆవడనీ  పట్టి 
బంధించాడు. 

గులాబ్జాంతో కల్సి జాంగిరీలా దరాబార్ుకు 
వచిచి,  నవాబుకు  వాంగీబాత్  లాగా  వంగి 
నమస్కరించాడు.  బాదుషా  నవాబు  వడనీ 
ఆవడనీ  తినయయామని  ఆజాఞాపించి, 

గులాబ్జామును  కుడుముకు  జ్త్  చేశాడు. 

ఇంకముంద్,  రాజ్యామంత్  ర్స్గులాలిలతో 
పండగ చేస్ుకుననద్!
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వీ ర్  న రే శ్  క థ  
ఎననడో ఇచిచిన రాజేష్-కుందేలు బొమమకు చాలా స్పిందనలు వచాచియి. అనినట్నీ పరిచురించేందుకు వీలుక్దు  
గద, అందుకని, ఇక ఈ ఒకక కథతోట వాట్ననినట్నీ ముగిదదమనుకున్నం. ఈ అరి వీర్ భయంకర్-ఘోర్-

పరాకరమప్త్-సాహస్-సావత్ంత్రయా స్మర్ గాధని చదవండి, మరి ఈ మాస్పు బొమమకు   కథలు  రాసి పంపండి. 

ర్చన: బ్.సాయి క్రిషణ, తొమిమద్-రోజ, అర్వింద స్ూకలు, కుంచనపల్లి. 

అనగనగా ఒక ఊళ్ళ  నరేశ్ అనే  పిలలివాడొకడు 
ఉండేవాడు.  ఒకరోజన నరేశ్ ఇంట్ బయట 
ఆడుకుంటూ  ఉన్నడు-  అంత్లో 
ఎకకడినుండి  వచిచిందో  మరి,  ఒక  కుందేలు 
కుంటుకుంటూ వచిచి, వాడి దగగర్  స్పిృహత్పిపి 
పడిపోయింద్.  

నరేశ్క్   ఆ  కుందేలుని  చూడగానే   చాలా  బాధ 

వేసింద్.   చాలా  జాగరిత్తగా  ఆ  కుందేలుని 
తీస్ుకొని  ఇంట్లిక్  పర్ుగెతిత,  దనిక్  చిక్త్స 
చేశాడు.  మర్ున్ట్కలాలి  అద్  కొంచెం 
కోలుకుననద్.  అపుపిడు  వాడు  దనిక్  లేత్ 
గడిడాని  ఆహ్ర్ంగా  తెచిచి  ఇచిచి,  ఒక  పాత్రలో 
మంచినీళ్ళుళ  పోసి  త్గించాడు.   గడిడా  తిని, 

కడుపు  నిండా  నీర్ు  త్రిగి  పడుకునన  కుందేలు 
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చాలా  స్పట్  వర్కూ  పడుకొని  నిదరపోయింద్. 

నరేశ్  దనికస్  చూస్ూత  కూర్ుచిన్నడు. 

సాయంత్రం  నిదరలేచి, ఆ కుందేలు అడవివైపుక 
చూస్ూత కనీనర్ు క్ర్చిటం మొదలు పెట్టింద్. 

నరేశ్  దనిని  ప్రిమగా  నిమిరి,  'ఎందుకు, 

ఏడుస్ుతన్నవు?  మీ  ఇలులి  గుర్ుతకొచిచింద?' 

అని అడిగాడు. 

"ఏమని  చెపపిను,  ఎంత్ని  చెపపిను?  న్ 
కుటుంబం,  న్  పరివార్ం,  న్  పరిజ్లు,  న్ 
సనైయాం-  -  అంత్  మట్టిగొటుటికుపోయింద్!" 

అని జ్వాబ్చిచిందద్, ఇంక్ ఏడుస్ూత. 
"అదేమి?"  అని  ఆశచిర్యాంగా  అడిగిన  నరేశ్క్ 
అద్ త్న కథ చెపిపింద్- 

"నేను  కుందేకొండ  అనే  రాజాయానిక్  రాజను. 

న్ ఆసాథనంలో నేను ఏద్ చెబ్తే అదే న్యాయం, 

అదే  ధర్మం,  అదే  శాస్నం-  ఎవవర్ూ  ననున 
అతికరమించేవాళ్ళ  లేర్ు.   పరిజ్ల్న  నేను 
కననబ్డడాలుగా  భావించాను-  పరిజ్లు  ననున 
కననత్ండిరిలాగా  ప్రిమించార్ు.  న్ప్ర్ు 
భైర్వసింహ.  న్  సైనికులు,  సైన్యాధిక్ర్ులు 
అందర్ూ  మహ్  వీర్ులు,  గొపపి 

యుదధనైపుణయాం  కలవార్ు.   పిలులిలలాంట్ 
జ్ంత్ువులనికూడా  మా  సనైయాం  అదర్గొట్టి, 
బదర్గొట్టి,  చెదర్గొట్టిద్.   మూడు 
స్ంవత్సరాలలో  మేం  80  పిలులిలని 
హత్మారాచిమంట్,  మా  బలం  ఎంత్ట్దో 
ఊహించు! 

మరి  మేం వాట్ని ఊరిక హత్మార్చిలేదు- 

పిలులిలనీన  మా  మీద్క్  దండతిత  వచిచి,  మా 
పరిజ్ల్న  అషటికషటిలు  పెడితే  త్పపి,  మేం 
వాట్మీద్క్  పోనే  లేదు.  చివరిక్  ఆ  పిలులిలనీన 
మా  శర్ణు  జొచాచియి-  ఇకమీద  మంచిగా 
నడచుకొంటమని  పరిమాణం  చేశాయి. 
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'ఎవరినీ కషటిపెటటిం'  అని మాట  ఇచిచినమీదట, 

మేం వాట్ని మా రాజ్యాంలోనే ఉండనిచాచిం.  

అయితే  విశావస్ఘాత్కులు-  అవి  ఏం 
చేశాయో తెలుసా? దొంగచాటుగా మా మీద్క్ 
భారీ  నకకల  సనై్యానిన  ఉసిగొలాపియి.   న్ 
భార్యా-పిలలిలు,  న్  సనైయాం   అనీన  ఆ  నకకలకు 
బలయాయాయి.   నేను  ఇద్గో,  గాయాలతో 
ఇలా  వచిచి  పడాడాను.  న్  పరిజ్ల్న   ఇపుపిడు  ఆ 
నకకలు  ఏం  చేస్ుతన్నయో  త్లచుకుంట్నే 
బాధగా ఉంద్" అననద్. 

కుందేలు  కథ  వినేస్రిక్   నరేశ్క్   ఎకకడలేని 
కోపం వచిచింద్. అమాయకపు కుందేళ్ళలిని ఇలా 
హింసించిన నకకలమీద వాడు మండిపడాడాడు. 

'పరితీక్ర్ం  చెయాయాల్సందే'  అని  ర్గిల్-

పోయాడు.   త్న  ఊరి  జ్న్లను,  కుకకల 
సనై్యానిన,  ఆయుధాలను తీస్ుకొని,  కుందేలు 
దరి చూపగా అడవిలోక్ పోయాడు.  

అకకడ  ఇపుపిడు నకకల రాజ్యాం నడుస్ుతననద్. 

కుందేళ్ళలినీన  వాట్క్  లోబడి  పరివరితస్ూత 

అషటికషాటిలూ  అనుభవిస్ుతన్నయి.  త్మరాజ 
బరతిక ఉన్నడని తెల్స్ స్రిక్ వాట్క్ చాలా ధైర్యాం 
వచిచింద్.  అందర్ూ  కల్సి  నకకల  మీద 
తిర్గబడాడార్ు.  

మనుషులు, కుకకలు, కుందేళ్ళుళ 
ఆయుధాలతో  స్హ్  అలా  వచిచి  పడేస్రిక్ 
నకకల సైనయాం కక్వికలైెంద్. యుదధంలో చాలా 
నకకలు  చనిపోయాయి.  మిగిల్నవి 
ఎకకడివకకడ  పారిపోయాయి.  కుందేళ్ళలినీన 
వీర్  నరేష్కీ,  ఊరి  జ్న్లకీ,  కుకకలకీ 
ధనయావాదలు చెపుపికున్నయి.
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స్ ం గీ త్ ం  
ర్చన: సి.వి.యం.జాహనవి, ఎనిమిదవ త్ర్గతి, శీరి విశవశాంతి స్నియర్ సకండరీ హైెస్ూకలు, వుయూయార్ు. 

అనగా  అనగా  ఉయూయార్ులో  ర్మేష్  అనే  ఒక 
అబాబాయి  ఉండేవాడు.   అత్నిక్  స్ంగీత్ం 
అంట్  చాలా  ఇషటిం.  అయితే  వాళ్ళళ 
అమామన్ననలక్  మటుకు   స్ంగీత్ం  అంట్ 
అస్సలు ఇషటిం లేదు.  వాళ్ళళక్ వాడు ఇంజ్నీర్ు 
అవావలని  ఉండేద్.  'ఇంజ్నీర్ు  అవావలంట్ 
ఇటలింట్వి  పెటుటికోకూడదు'  అని  వాళ్ళళ 
నమమకం.   ఒకసారి  ర్మేష్  వాళ్ళలి  న్ననతో 

అన్నడు-  "న్న్న,  నేను...  సింగర్ 
అవావలను-కుంటున్నను.."  అని.   వాళ్ళలి 
న్ననకు  వంటనే  కోపం  వచేచిసింద్-  "ఏమీ 
అకకరేలిదు.  నువువ  ఇంజ్నీర్  అయితీరాల్" 

అని  గట్టిగా  అరిచాడు.   పాపం  ర్మేష్  వేరే 
గద్లోక్ వళ్ళ కూర్చిని బాగా ఏడాచిడు. 

అయితే   అత్ను  బాగా  చదవటంలేదని,  వాళ్ళలి 
అమామన్ననలు  అత్నిన  వేరే  ఊరిలో  ఉనన  పెదద 
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బడిలో  చేరిపించార్ు.   ర్మేష్  ఇపుపిడు 
హ్స్టిలలో  ఉంటూ  చదువుత్ున్నడు. 

హ్స్టిలలో  భోజ్నం  ర్ుచిగా  లేక  కొంచెం, 

పాఠాలు  అర్థం  క్క  కొంచెం,  ఇంక్  స్ంగీత్ం 
ఉండక  కొంచెం-  అత్ను   స్రిగా  చదవటం 
మానేశాడు. వనకబడటం మొదలు పెటటిడు. 

త్మ  ఊళ్ళ  ఎపుపిడూ  త్ర్గతి  ఫస్ుటి  వచేచి 
ర్మేష్క్   ఇపుపిడు  బడిలో  'సి'  గ్రిడు  కూడా 
రాసాగింద్.  

అయితే కొద్ద రోజలకు వాళ్ళలి బడిలో ఓ పాటల 
పోట పెటటిర్ు. ర్మేష్ అందులో పాలొగని ఎంతో 
చకకగా  పాడాడు.  వాళ్ళలి  టచర్లిందర్ూ  అత్నిన 

మచుచికొని,  'నువువ  ఇంక్  బాగా  సాధన 
చెయాయాల్'  అని  ఉత్సహ  పర్చార్ు.  అంతే, 

ఇక  ఆ  రోజనుండీ  ర్మేష్  మళ్ళ  బాగా 
చదవటం  కూడామొదలు  పెటటిడు.  మళ్ళ 
త్ర్గతిలో త్నే మొదట్వాడుగా రాసాగాడు. 

అంతేక్దు-  ఆ  త్రావత్  ఎకకడ  పాటల 
పోటలు  జ్రిగిన్  వాళ్ళలి  బడి  త్ర్పున  ర్మేష్  ఆ 
పోటలోలి  పాలొగనేవాడు.  అటలి  స్ంపాద్ంచిన 
బహుమత్ులను  అనినంట్నీ  ఎవవరికీ 
చూపించకుండా  త్న  గద్లోనే 
దచుకునేవాడు. 

ఇటలి  చాలా  స్ంవత్సరాలు  గడిచాయి.  ర్మేష్ 
వర్స్గా  అనిన  త్ర్గత్ులనూ  మంచి 
మార్ుకలతో  దటుకుంటూ  వచాచిడు. 

చివరిక్  వాళ్ళలి  న్నన  అననటులి  ఇంజ్నీర్ు  కూడా 
అయాయాడు.  ఇంక్  చదువుత్ూనే  మంచి 
ఉదోయాగం కూడా స్ంపాద్ంచుకున్నడు.  

ఆ  స్ంవత్సర్ం  జ్రిగిన  రాషటిర  సాథయి  పాటల 
పోటలో   పాలొగని  మొదట్  బహుమతి 
స్ంపాద్ంచుకున్నడు  ర్మేష్.  ఆ  క్ర్యాకరమం 
ట్విలో  వస్ుతండగా  చూసార్ు,  వాళ్ళళ 
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అమామన్ననలు!  అంత్మంద్  పెదదలు  త్మ 
కొడుకును  మచుచికుంటూ  ఉండటం  చూసి 
వాళ్ళుళ చాలా స్ంతోషపడాడార్ు. 

ర్మేశ్ని పిల్చి, "ఏమిరా, ఇంతింత్ పెదద 
పోటలోలి  పాలొగంటూ  కూడా  మాకు  ఒకక 
ముకక  కూడా  చెపపిలేదేమి?"  అని 
బాధపడాడార్ు. 

అపుపిడు  ర్మేష్   త్ను  దచి  పెటుటికునన 

బహుమత్ులనినట్నీ  తెచిచి  చూపించాడు 
వాళ్ళలికు-"నేను  చిననపపిట్  నుండీ  స్ంగీత్నిన 
ఆరాధిస్ూతనే  ఉన్నను  న్న్న,  మీర్ు 
కోపపిడత్ర్ని,  ఆ  స్ంగతి  ఇంట్లి  చెపపిలేదు" 

అన్నడు. 

ర్మేష్  వాళ్ళలి  న్నన  కళ్ళళలో  నీళ్ళుళ  తిరిగాయి. 

"ననున  కమించు  ర్మేష్!  నినున 
చిననపపిట్నుండీ   స్ంగీత్నిక్  దూర్ంచేశాను. 

ఆ  పరిపంచంలో  పడితే  చదువుల్న  నిర్లికయాం 
చేసాతవని  భయపడాడాను.  ననున  కమించు" 

అన్నడు ర్మేష్ చేత్ులు పటుటికొని. 

"పర్వాలేదులెండి  న్న్న,  ఇషటింగా  ఏదనై్ 
పనిని  చేసినపుపిడు  దని  పరిభావం  ఇత్ర్ 
ర్ంగాలమీద  త్పపిక  పడుత్ుంద్.  ఎటొచీచి 
మీర్ు  ఆ  పరిభావం  మంచిగా  ఉండదని 
పొర్పడాడార్ు.   నేనూ   న్  సాధనను  గురించి 
మీకు చెపపినే లేదుకద, అందుకని న్ద త్ప్పి. 
ననున  మీర్ూ  కమించాల్"  అన్నడు  ర్మేష్ 
ప్రిమగా. 
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కృషి లేని  ఫల్త్మూ,  అభాయాస్ం లేని  విదయా   ఉండవు
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స్ మ య  స్ ూ ఫూ రి త 
ఒట్టి  (కథ క్ని  )కథ ఇద్  ! నిజ్ంగా ఒల్ంపిక్స చరిత్రలో  నోమాజ కొడుకు ఫ్లిమింగ్ అనేవాడు ఉన్నడనటనిక్  
దఖలాలు ఏవీ కనబడలేదు, ఎంత్ వతిక్న్.. 

కథనం: చదువుల క్రింతి, పదవ త్ర్గతి, ZPHS టకకల్, శీరిక్కుళ్ళం జిలాలి. 

గీరిస్  దేశంలో  కొత్తగా  ఆటల  పోటలు  మొదలైెన 
రోజలవి.  త్రావత్  త్రావత్  ఆ  ఆటల  పోటలే 
'ఒల్ంపిక్స' అనే ప్ర్ుతో పరిసిద్ధగాంచాయి.  ఆ 
రోజలోలి ఆ పోటలోలి  ఒక ఐదు దేశాలు మటుకు 
పాలొగనేవి. 

ఆ  రోజన  సకై్లింగ్  పోట  పారిర్ంభం  క్నుననద్. 

సకై్లింగ్లో  పారివీణయాత్  ఉనన  ఆటగాళ్ళుళ 

విదేశాలనుండి  వచిచి  పాలొగనేందుకు  సిదధంగా 
ఉన్నర్ు.   ఒక  పరికకన  నిరావహకులు  ఆటల 
పోటని  మొదలు  పెట్టిందుకు  స్ననదధం 
అవుత్ుంట్,  మర్క  పరికకన  వాట్ని 
చూస్ందుకు  పరిజ్లు  పెదదస్ంఖయాలో   వచిచి 
చేరార్ు; ఆత్రంగా ఎదుర్ుచూస్ుతన్నర్ు.  

సకై్లింగ్  పోట  పారిర్ంభం  అయింద్.   మొదట్ 
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విడత్లో   ఎంపిక  చేసిన  ఆటగాళ్ళుళ  పద్హేను 
మంద్   పాలొగన్నర్ు.   ప్రికకులంత్ 
ఉత్సహంగా  చపపిటులి  కొడుత్ూ  ఆటగాళ్ళళక్ 
ఉత్సహం  కల్గించార్ు.   సైక్లింగ్  పోటలో 
మధయావర్స్లో ఉన్నడు,   ఫ్లిమింగ్. 

ఫ్లిమింగ్  త్ండిరి   నోమాజ   గత్ంలో   ఇదే 
పందంలో  పాలొగని  ఓడిపోయాడు.  ఇపుపిడు 
కొడుకు  కూడా  అదే  అంశంలో  పోట 
పడుత్ుండటంతో  అందరిలోనూ  ఆస్క్త 
నలకొని ఉననద్. 

సకై్ల  రేస్  పారిర్ంభం  అయియాంద్.  కీరిడాక్ర్ులు 
సకై్ళ్ళుళ  తొకుకకుంటూ  రివువన  ముందుకు 
దూస్ుకుపోయార్ు.   ఫ్లిమింగ్  మనస్ులో 
త్ండిరి  నోమాజ  మద్లాడు..ఆయన  ఆశల్న 
ఫల్ంపజేయవలసింద్  త్నే-  ఆ  ఆలోచన 
రాగానే  ఫ్లిమింగ్  సకై్ల  వేగం  పెంచాడు. 

ఇపుపిడు  అత్ను  అందరికంట్ 
ముందున్నడు.   తోట్  నకత్రిలను 
అధిగమించి  ముందుకు  సాగ్  తోకచుకక 
మాద్రి,  అత్ను  కణాలోలి   మిగిల్న  వాళ్ళలికు 
అందనంత్ దూర్ం చేర్ుకున్నడు. 

మానవ  పరియత్ననిక్   పరికృతి  అనినవేళ్ళలా 
స్హకరించాలని  లేదు.  మర్ుపువేగంతో 
సాగుత్ునన  ఫ్లిమింగ్  సకై్లుకు  పరికృతే 
అడుడావచిచింద్- గొరెరిల మంద ర్ూపంలో. 

ఆ రోజలోలి ఇపపిట్ మాద్రి సకై్లింగ్ టరికులు ఏవీ 
పరితేయాకంగా  ఉండేవి  క్వు.  గారిమీణ  పారింత్ల 
దర్ులేన  ఈ   పోటలకోస్ం  కూడా 
వాడుకునేవాళ్ళుళ.  ఇపుపిడు  అకసామత్ుతగా 
ఫ్లిమింగ్ వేగానిక్ గొరెరిల మంద ఒకట్ అడుడాకటటి 
వేసింద్! 

ఆటల నిరావహకులు గందర్గోళ్ళ పడాడార్ు. 

అకకడ  నిలబడి  చూస్ూతనన  అభిమానులు 
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ఆందోళ్ళన   పడాడార్ు.  ఎవరికీ  ఏం  చేయాలో 
తోచలేదు.
ఫ్లిమింగ్  మటుకు  సకై్ల  తొకుకత్ూనే 
ఆలోచించాడు.   గొరెరిల్న  గుదుదకుంటూ, 

నటుటికుంటూ  పోయి  వాట్ని  గాయపర్చటం 
అత్నిక్  ఇషటిం  లేదు.  అలాగని  త్న  వేగం 
త్గిగంచటనికీ  వీలులేదు. ఎటలిగ, మరి? 

అత్ను  కూడా  పలెలి  మనిష.  గత్ంలో  అత్నిక్ 
కూడా  గొరెరిల్న  పెంచిన  అనుభవం  ఉననద్! 

మర్ుకణం   అత్ను  గబగబా  ఈల  వేయటం 
మొదలు పెటటిడు.  గొరెరిలను అద్ల్ంచే వింత్ 
వింత్  శబాదలు  అనేకం  అత్ని  నోట్లించి 
వలువడాడాయి.  గొరెరిలనీన  త్లెతిత  అత్నివైపు 
చూసి,  వేట్కవి  పరికకకు  పర్ుగుపెటటియి. 

సకై్ల  వేగం  పిస్ర్ంత్   త్గిగందేమ,  అంత్కు 
మించి నషటిం ఏమీ జ్ర్గలేదు! 

గొరెరిల  మందని  దటుకొని  మళ్ళ  వేగానిన 

పెంచిన ఫ్లిమింగ్  ఆ స్ంవత్సర్పు సకై్లింగ్ కీరిడలో 
మొదట్వాడుగా  నిల్చాడు.  నోమాజ 
కొడుకు  స్మయస్ూఫూరేత  అత్నిన   విజేత్గా 
నిల్పిందని  చెపపిచుచి!  లేదంట్  గొరెరిలమందని 
చెదర్గొటటిటం  ఏమంత్ చినన పని?! 

అటుత్రావత్ నిరావహకులు పందేల 
స్మయంలో  గొరెరిలమందలు  అడుడా  రాకుండా 
చర్యాలు తీస్ుకోవటం మొదలు పెటటిర్ు! 
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కో తి  మ న స్ ు  తె చి చి న  త్ ం ట  
అవవ-కోతి  కథ  ఈన్ట్ద్  క్దు.  అనంత్పుర్ం  పరిస్రాలోలి  ర్కర్క్ల  ర్ూపాలోలి  వినబడే    జానపదకథక్  మరో  
ర్ూపం ఇద్.. 

స్కర్ణ: కె.వంకటసాయి, ఆర్వ త్ర్గతి, జ్వహర్ నవోదయ విదయాలయ, లేపాక. 

ఒక  ఊళ్ళ   ప్ద  అవవ  ఒక్మ  ఉండేద్.  ఆ 
అవవకు ఒక మనవరాలు ఉండేద్.  ఒక రోజన 
అవవ  కూల్క్  వళ్ళ  వస్ూతంట్  దరిలో 
బకకచిక్కన కోతిపిలలి ఒకట్  కనబడింద్. దనిన 
చూసి  జాల్  పడి,  అవవ  దనిన  ఇంట్క్ 
తీస్ుకొచిచి, ప్రిమగా పెంచి పెదద చేసింద్. 

పెదదదవుత్ునన కొదద కోతిక్ బాధయాత్ కూడా తెల్సి 

వచిచింద్.  'త్న  కోస్ం  అంత్  కషటిపడుత్ుననదే 
అవవ!'  అని  అద్కూడా  అవవవంట  కూల్క్ 
పోవటం,  లేకపోతే  అడవిక్  వళ్ళ  కటటి  పులలిలు 
ఏర్ుకు  రావటం-  ఇటలి  ఏదో  ఒక  పని  చేస్ూత 
ఉండేద్. 

ఒకసారి  అటలి  కటటిపులలిలకోస్ం  అడవిలోక్ 
వళ్ళన  కోతిక్  దటటిమైన  తీగల  వనక  దగి  ఉనన 
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గుహ  ఒకట్  కనబడింద్.   ఆ  గుహలో  అద్ 
లెకకపెటటిలేనంత్  బంగార్ం,  వండి 
కనబడాడాయి.  అంత్  స్ంపదను  ఒకకచోట 
చూసి కోతి నిరా ఘాంత్ పోయి నిలుచిననద్- 

అంత్లోనే  అకకడిక్  ఒక  దొంగ  వచాచిడు. 

వాడు  ఆ  బంగారానిన,  వండిని  వేర్ు  వేర్ు 
గోత్లలో  వేసి  మూటలు  కటటిడు.  అపుపిడు 
అర్థమైంద్  కోతిక్-  ఆ  స్ంపదంత్  దొంగదే- 

వాడు  దనిన  నిలవచేస్ుకునే  గోదము 
అననమాట, ఆ గుహ! 

దొంగ వళ్ళపోయేంత్వర్కూ అకకడే త్చాచిడిన 
కోతి,  దొంగ  అటు  వళ్ళపోగానే   బంగార్ంతో 
నిండిన  బసాతనొకదనిన  భుజాన  వేస్ుకొని  అవవ 
దగగరిక్  చేర్ుకుననద్.   "అవావ  అవావ!  ఈ 
బంగారానిన జాగరిత్తగా దచు! ఇద్ న్ చెల్లికోస్ం 
నేను  కూడబడుత్ునన  స్ంపద"  అననద్ 
అవవతో.  అవవకు  ఏమీ  అనుమానం  రాలేదు. 

'నిజ్ంగానే  అద్  అంత్  సొముమను  కూడ 
బట్టిందేమ' అనుకుననద్ అవవ. 
ఆ  త్రావత్  కూడా  కోతి  చాలా  సార్ులి  గుహలోక్ 
దూరి  త్నకు  దొరిక్న  స్ంచీలనలాలి   తెచిచి 

అవవకు ఇచిచింద్. పరితిసారీ  "ఇద్ న్ చెల్లికోస్ం 
నేను కూడబడుత్ునన స్ంపద" అనే చెబుత్ూ 
వచిచింద్ అవవకు. 

చివరిక్  అవవకు  అనుమానం  వచిచింద్:  'ఇద్ 
ఎవరినో  మస్ం  చేస్ుతననటులిననదే'  అని,  కోతి 
వనకనే  అడవిక్  బయలుదేరింద్  అవవ, 

ఒకరోజన. తీరా వళ్ళ చూస్త అద్ దొంగ గుహ! 

అవవకు భయం వేసింద్-  దంతో బాటు కోపం 
కూడా  వచిచింద్.  కోతి  బంగార్ు  మూటని 
పటుటికొని  ఇంట్క్  వళ్ళపోగానే   ఆమ  ధైర్యాంగా 
వళ్ళ  దొంగముందు  నిలుచిననద్.   దొంగ 
ఆమను చూసి  తికమక పడిపోయాడు.  అవవ 
వాడిక్  జ్రిగిందంత్  చెపిపి,  "న్యన్,  నీ 
సొత్ుత  న్కు  అవస్ర్ం  లేదు.  న్కుననద్  ఒక 
ఒకక  మనవరాలు-  దని  పెళ్ళ  చేసానంట్  న్ 
బాధయాత్ తీరిపోత్ుంద్. ఆ మాత్రం కషటిం నేనూ 
చేయగలను. అందుకని  మా యింట్క్ వచిచి నీ 
సొముమని నువువ తీస్ుకెళ్ళపో" అననద్. 

ఆ  రోజ  ఇంక్  సాయంత్రం  అవవకనే   అవవ 
ఇంట్క్  వచాచిడు  దొంగ.   అకకడ  అవవ 
మనవరాల్న  చూస్స్రిక్  వాడి  మనస్ూ 
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మారింద్.  "నేను  ఇంక  దొంగత్న్లు 
మానేసాతను.  నువువ  అనుమతించావంట్   నీ 
మనవరాల్న  పెళ్ళ  చేస్ుకొని  నీతిగా 
బరత్ుకుత్ను"  అన్నడు  అవవతో.  కొంచెం 
ఆలోచించిన  అవవ, మనవరాల్ ముఖం చూసి, 

'స్రే  అలాగ్  క్నివువ' అననద్. 

అంత్లోనే  అకకడిక్  వచిచిన  కోతిక్  మాత్రం 
దొంగని చూస్ందుకు ముఖం చెలలిలేదు. అవవ 
త్న  మనవరాల్న  దొంగకు  ఇచిచి  పెళ్ళ 
చేసాతననటం  కూడా  దనిక్  నచచిలేదు. 

అందుకని అద్ దొంగ  వనకనే  వళ్ళంద్-  వాడు 
త్న  గుహలో  దూరి  పడుకోగానే  గుహక్  నిపుపి 
పెడదమనుకుననదద్!  అయితే  ఆరోజన 
దొంగకు  అస్లు  నిదేరి  పటటిలేదు.  బయటకోతి 
ఎండు  పులలిలు,  గడీడా  జ్మ  చేస్ుతండగా  వాడు 

లేచి  నిశిచింత్గా  అడవిలో  తిరిగి  వచేచిందుకు 
పోయాడు. 

పులలిలనీన   జ్మ  అవవగానే  కోతి  నిపుపి  తెచిచి 
వాట్ని  అంట్ంచి  స్ంతోషంతోగంత్ులు 
వేసింద్.  ఆ  స్ంతోషంలో  అద్  త్ను  ఆ  పులలిల 
మధయాలోనే  గెంత్ుత్ునన  స్ంగతి 
చూస్ుకోనేలేదు. మంటలు అనినవైపులనుండీ 
చుటుటిముటటిక,  అద్  భయంతో  అర్వటం 
మొదలు పెట్టింద్. అంత్లోనే అకకడిక్ వచిచిన 
దొంగ  దనిన  క్పాడేందుకు  పరియతినంచాడు 
గానీ,  ఆ  స్రిక  జ్ర్గాల్సందంత్ 
జ్రిగిపోయింద్.  కోతి  మనస్ును  అదుపులో 
పెటుటికోలేని  కోతి  అటలి  త్న  పారిణాలమీద్క 
తెచుచికుననద్!
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మా య  మ ం త్ రిల  క థ  
కథనం:  సి. బాల మణికంఠ, ఐదవ త్ర్గతి, ల్బరీటి క్నవంట, చెనేనకొత్తపల్లి. 

అనగనగా  ఒక  ఊళ్ళ  రాజ  అనే  పిలలివాడు 
ఉండేవాడు.   వాడు  చాలా  మంచివాడు. 

ఎవర్ు  ఏ  పని  చెబ్తే  అద్  చేసి  పెడుత్ూ 
ఉండేవాడు.   వాళ్ళళ  న్నన  ఎపుపిడో  వాడు 
చిననగా  ఉననపుపిడే  చనిపోయాడట.  ఇక 
వాళ్ళళమమ   ఎపుపిడూ  జ్బుబాతో  మంచం  మీద 
పడి  ఉండేద్.   ఇంట్  బాధయాత్లనీన  రాజే 
మస్వాడు.  కూల్ పని చేస్వాడు; వంట పని 
చేస్వాడు;  అమమకు  మందులు  తెచిచి 

ఇస్ుతండేవాడు;  అంటులి  తోమేవాడు. 

కొన్నళ్ళలిక్ వాళ్ళలి అమమ చనిపోయింద్.  ఇక రాజ 
ఒంటరివాడు  ఐపోయాడు.  

ఆ స్ంవత్సర్ం వరాషలు స్రిగాగ పడలేదు. రాజక్ 
పని  దొర్కటం  కూడా  కషటిం  అయియాంద్.   ఆ 
స్మయంలో  దూర్దేశపు  మనుషులు 
కొంత్మంద్  వాళ్ళళ  ఊరిక్  వచాచిర్ు.  న్వలోలి 
స్ముదరిలు  దట్  వచాచిర్ట  వాళ్ళుళ.  రాజక్ 
వాళ్ళుళ  నచాచిర్ు.   వాళ్ళళని  బాగా  గమనించి, 
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మంచి  వాళ్ళనని  నిరాధర్ణకు  వచాచిక  వాడు 
వాళ్ళళ  దగగరిక్  వళ్ళ,  "నేనూ  మీతో  వసాతను 
సార్!" అని బరతిమాలాడు.  

"స్రే,  రా!  క్నీ  మేం  చెపిపిన  పనలాలి  చేయాల్స 
ఉంటుంద్-  చాలా  పని  ఉంటుంద్  మరి" 

అన్నర్ు వాళ్ళులి, కొంచెం ఆలోచించి.  

రాజ దనిక్ ఒపుపికొని వాళ్ళలితో పాటు వళ్ళడు. 

కొత్త  గనక  వాడిక్  పడవ  పరియాణం  చాలా 
నచిచింద్.   న్వికులు  వాడిక్  చాలా  పనులు 
చెప్పివాళ్ళుళ.   వాడి  పనిక్  మచుచికొని  వాళ్ళుళ 
కడుపునిండా  అననం  పెటటిటమే  క్కుండా, 

డబుబాలు కూడా ఇవవటం మొదలు పెటటిర్ు.  

అయితేనేమి,  దుర్దృషటిం  వంటడింద్. 

ఒకరోజన  స్ముదరంలో  త్ుఫాను  చెలరేగింద్. 

అలలు  అంతెత్ుతన  ఎగిరి  పడాడాయి-  వాళ్ళుళనన 
పడవ ముకకలు ముకకలైెపోయింద్! 

పడవలో  ఉననవాళ్ళలింత్  ఎటు 
పోయారోతెలీదు-  క్నీ  రాజ  కళ్ళుళ  తెరిచి 
చూస్స్రిక్  వాడు  ఒక  దవపం   ఒడుడాన  పడి 
ఉన్నడు.   లేచి,  ఓపిక  తెచుచికొని,  నడక 
సాగించి  కొద్ద  దూర్ం  వళ్ళడో,  లేదో-  వాడిక్ 
ఒక  కొండ  గుహ  కనిపించింద్.   దొంగలు 
కొందర్ు  ఆ  గుహముందు  నిలబడి  ఏదో 
మంత్రం చదువుత్ున్నర్ు.  వాళ్ళుళ ఆ మంత్రం 
చదవగానే గుహ త్లుపులు తెర్ుచుకున్నయి. 

దొంగలు  ఆ  గుహలోక్  వళ్ళ  అందులోనుండి 
ఏవేవో  మూటలు  బయట్క్  తెచుచికొని 
గురారిలెక్క   నిముషాలోలి   మాయం 
అయిపోయార్ు! 

రాజ గుహ దగగరిక్ వళ్ళ చూశాడు- త్లుపులు 
వేరే  ఏ  విధంగానూ  తెర్చుకొనే  మార్గం 
కనబడలేదు.  అయితే  బాగా  వతిక్తే   పొదల 
వనకగా ఒక చినన క్ట్కీ  కనబడింద్!  రాజ ఆ 
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క్ట్కీలోంచి  గుహలోపల్క్  తొంగి  చూశాడు- 

గుహంత్  ఖాళ్గా  ఉంద్;  క్నీ  గుహమధయాలో 
ఒక   స్తంభానిక్   కట్టిపడేసి  ఉన్నడు,   ఒక 
ముస్లాయన! 

రాజ క్ట్కీలోంచి  అరిచి, సగైలు చేసిన మీదట 
అత్ను  నీర్సించిన  గొంత్ుతో   త్నను 
విడిపించమని  వేడుకున్నడు.  క్నీ  ఎలాగ? 

ముస్లాయనే  రాజక్  ఆ  మంత్రం  చెపాపిడు. 

ఓ న్లుగెైదు సార్ులి ఆ ముస్లాయనతోపాటు 
పల్కస్రిక్, అద్ నోట్క్ వచేచిసింద్, రాజక్! 

వాడు  బయట్క్  వళ్ళ  ఆ  మంత్రం  చద్వేస్రిక్, 

గుహ  త్లుపులు  తెర్చుకున్నయి.  రాజ 
నేర్ుగా  గుహలోక్  పోయి  ముస్లాయనిన 
విడిపించాడు.   ముస్లాయన  వాడిక్ 
ధనయావాదలు  చెపుపికొని,  త్న  కథ 
చెపుపికొచాచిడు-  ఆ  దొంగల  న్యకుడు  త్న 
శిషుయాడే.  త్ననుండి  కొనిన  మంత్రిలు 
నేర్ుచికొని,  చివరిక్  ఇపుపిడు  వాడు  దొంగ 
పనులు  చేయటం  మొదలుపెటటిడు.  త్న 
ఇంట్నే  వాడు  డబుబాలు  దచుకునే  స్థలంగా 
వాడుకోవటం  మొదలు  పెటటిడు!   త్ను 

అటలింట్  పనులు  చేయవదదనే  స్రిక్,  వాడిక్ 
కోపం  వచిచింద్.  త్నను  కట్టి  పడేసి,  ఇంట్లి 
దచుకునన  సొముమనంత్   దూర్ంగా  ఉనన 
కోటకు ఎత్ుతకెళ్ళడు. 

"నువువ   మంచివాడివి  లాగా  ఉన్నవు 
న్యన్!  నేను  నీకు  మూడు  ట్పీలు 
ఇసాతను-  ఇద్గో  ఈ  ఆకుపచచి  ర్ంగు  ట్పీ 
పెటుటికుంట్  నువువ  మాయం  అవుత్వు. 

ఎర్రిద్  పెటుటికుంట్  నువువ   ఐదు  రెటులి  పెదదగా 
అవుత్వు-  పద్ంత్లు  శక్త  వచేచిస్ుతంద్  నీకు. 

ఇక పస్ుపు పచచి ర్ంగు ట్పీ పెటుటికున్నవంట్ 
మళ్ళ మామూలు సిథతిక్ వచేచిసాతవు" అని చెపిపి 
మూడు ట్పీలు చేత్ పెటటిడు ముస్లాయన. 

"ఇద్గో,  ఈ  దవిక్  అవత్ల్వైపున  ఏడనిమిద్ 
పడవలుంటయి.  పరిస్ుతత్ం  అవి  ఆ  దొంగల 
ఆధీనంలో  ఉన్నయి-  వాళ్ళళక్  కనబడకుండా 
ఒక  పడవను  సాధించుకోగలవేమ  చూడు- 

ఇక వళ్ళరా!" అంటూ. 

ముస్లాయన  దగగర్   ఆ  ట్పీలు  తీస్ుకొని, 

ధనయావాదలు  చెపిపి  బయలుదేరాడు  రాజ. 

ఆకుపచచిర్ంగు  ట్పీ  పెటుటికొని  ఆ  దవపంలో 
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నడచి  వళ్ళుతంట్  త్నక్  కొనిన  ఎలుగుబంటూలి, 
అడవి  పందులూ  ఎదుర్యాయాయి-  క్నీ 
వాట్క్ రాజ కనబడనే లేదు! 

అయితే పడవల దగగరిక్ చేర్ుకునేస్రిక్ రాజక్ 
భయం  వేసింద్-  ఏమంట్  దొంగలు  ఆ 
పడవలనినట్లోనూ  సామానులి  ఎక్కస్ుతన్నర్ు. 

చూడగా ఒక పడవలో  త్కుకవమంద్ దొంగలు 
ఉన్నర్ు-  రాజ   ఆ  పడవలోక్  ఎక్క  నిలొచిని, 

పచచిట్పీ  తీస్సి,  ఎర్రిట్పీ  పెటుటికున్నడు. 

చూస్ూతండగానే  వాడు  ఐదు  రెటులి  పెదదగా 
అయిపోయాడు!  పద్  రెటలి  బలం  వచేచిసింద్ 
వాడిక్.  

వాడు  పెదదగా  అర్ుస్ూత  దొంగల  మీద్క్  దూక 

స్రిక్  దొంగలంత్  ఎకకడివాళ్ళుళ  అకకడ 
పారిపోయార్ు.   కొందర్ు  దొంగలు  వాడితో 
యుదధనిక్  ద్గార్ు-  వాడు  ఎకకడి  వాళ్ళలిను 
అకకడ  విసిరేసి  హడావుడి  చేశాడు.   దంతో 
దొంగలందర్ూ  వాడు ఎక్కన పడవని వద్లేసి, 

మిగిల్న  పడవలోలిక్   దూక్  గబగబా  తెడులి 
వేస్ుకుంటూ వళ్ళపోయార్ు. 

రాజ  నవువకొని,  పస్ుపు  పచచి  ట్పీ 
పెటుటికున్నడు. దంతో వాడిక్ త్న మునుపట్ 
ర్ూపం  వచేచిసింద్.  వాళ్ళుళ  వద్లేసి  వళ్ళన 
పడవలో  దొంగ   సొత్ుత  ఇంక్  చాలానే  ఉంద్- 

చూస్ూత  చూస్ూత  అంత్  సొముమను 
తీస్ుకెళ్ళళటం  ఏమంత్  ఇషటిం  క్లేదు  రాజకు. 

అందుకని  వాడు  పడవని  వేరే  చోట  భదరంగా 
కట్టిసి,  మలలిగా  నడచుకుంటూ  త్నకు 
ఇంత్కు  ముందు  కనబడడా  గుహకోస్ం 
వత్ుకుకంటూ  వళ్ళడు.  ఎంత్  వతిక్న్ 
వాడిక్  ఆ  గుహ్  కనబడలేదు;  త్నకు 
ట్పీల్చిచిన  త్త్ కనబడలేదు!  కంగార్ుగా 
జేబులో  చూస్ుకుంట్   అస్లు  ఆ  ట్పీలే 
కనబడలేదు! 
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వాడిక్  నవ్వ,  ఏడుపూ  ఒకసారి  వచాచియి. 

అంత్లోనే  వాడిక్  ఇంకో  ఆలోచన  వచిచి, 

ఎకకడ  లేని  బాధా  వేసింద్-  'త్న  పడవతైే 
భదరంగానే  ఉననద్  గద?!'  వాడు  గబగబా  వళ్ళ 
చూస్ుకుంట్, అద్ మటుకు ఇంక్  భదరంగానే 

ఉంద్. 

వాడు  స్ంతోషంగా  ఆ  పడవనక్క,  త్వర్లోనే 
త్నకు  నచిచిన  తీర్ం  చేర్ుకున్నడు.  అకకడ 
వాయాపార్ం  మొదలు  పెటుటికొని  స్ుఖంగా 
జీవించాడు. 

29

ఎ వ రి ద్ ?!

ర్వి: గడియార్ం చాలాబాగుంద్. ఫారిన్  ద? 

వంగళ్ళపపి: క్దు న్దే ...!
వి దే శ  గ మ న ం !

ర్వి:  మాచెల్లి పుట్టిన రోజ బహుమతిగా నేను పరిపంచ పటం ఒకట్  కొనివావల్.

సోము: పరిపంచ పటమా?!  అదే ఎందుకు?

ర్వి:  మా చెల్లిక్  దేశ విదేశాలు చూడాలని ఉననదట, మరి!

చి ట్ టి త్ ల్ లి!
చిట్టి:  అమామ! ఇవాళ్ళళ బళ్ళ ఓ చినన పాప పడిపోతే అందర్ూ నవావర్ు.

అమమ:  అయోయా, అటలి నవవకూడదమామ, త్పుపి.

చిట్టి:  నేను అస్సలు నవవలేదమామ!
అమమ:  అవున్, నువువ చాలా మంచి పాపవి. నువవందుకు నవవలేదో చెపుపి!

చిట్టి:  క్రిందపడింద్ నేనే కద, అందుకని!

నవవండి!
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భ య ం  
ర్చన: బ్.వేణుగోపాల, జ్వహర్ నవోదయ విదయాలయ, లేపాక, అనంత్పుర్ం జిలాలి. 

లేపాక  బడి  హ్స్టిలలో  మొత్తం  468  మంద్ 
విదయార్ుథలు ఉంటర్ు.  అందర్ూ తినేందుకు 
వీలుగా  ఒక  భోజ్నశాల,  ఉపాధాయాయులకు-

విదయార్ుథలకు  వేర్ువేర్ుగా  వస్తి  గృహ్లూ, 

పిలలిలు  స్వచఛగా  తిరిగ్ందుకు, 

చదువుకునేందుకు,  ఆడుకునేందుకు  త్గిన 
వాత్వర్ణం- ఇవనీన ఉంటయి. 

హ్స్టిలలో  పనిచేస్  బాలయయా  రోజూ  పొరిదుదనే 

సకై్లమీద  వచేచివాడు.  పగలంత్  పని  చేసాక, 

సాయంత్రం  చీకట్  పడుత్ుండగా  త్మ  ఊరిక్ 
తిరిగి వళ్ళవాడు. 

హ్స్టిలోలి  ఉండే  వేణు,  గోపి,  కృషణ  ముగుగర్ూ 
పారిణ  స్నహిత్ులు.   ముగుగర్ూ  కలసి  మలసి 
ఉండేవాళ్ళుళ ఎపుపిడూ.  

బాలయయా  ఇంట్క్  వళ్ళముందు  ఎపుపిడూ 
వేణుతో  ఏవో  కబుర్ులి  చెపిపి  వళ్ళుత్ుండేవాడు. 
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ఒకసారి అత్ను చెపాపిడు: 

"మీర్ు  మొనన  సలవులకు  ఇంట్క్  వళ్ళర్ు 
కద,  అపుపిడు  హ్స్టిలోలి  ఎవవర్ూ  లేర్ు.  నేను 
వచిచి, మధాయాహనం అవవగానే  ఇటలి ఆవుకు గడిడా 
కోస్ుకొచిచి  ఆవుక్  వేసి,  అటలి   ఆ  పరికకనే  ఉనన 
చింత్చెటుటి  క్రింద  కూర్ుచిన్నను.   ఆవు 
అకకడకకడా  పెరిగిన  గడిడాని  కొంచెం,నేను 
తెచిచిపెట్టిన  గడిడాని  కొంచెం-అటలి  తింటూ 
ఉంద్.  చెటుటిక్  బాగా  ఆనుకొని 
కూర్ుచిన్ననేమ,  మరి  చలలిగాల్క్  హ్యిగా 
నిదరలోక్  జార్ుకున్నను  నేను.   కొంచెం  స్పు 
గడిచాక,  న్కు  దగగరోలినే  ఏదో  గజెజిల  చపుపిడు 
వినబడి,  హటత్ుతగా  మలకువ  వచిచింద్. 

చూదుదనుకద, గాల్ దుమార్ం! 

స్ుడిగాల్  రేగి,  దగగరోలి  ఉనన  దుముమ,  మట్టి, 
క్గిత్లు,  చెత్త,  చెదర్ం-  అంత్  గింగిరాలు 
కొటుటికుంటూ  న్  మీదుగా  ఎగిరిపోయినై! 
అద్  పోయాక  చూస్త,  ఈ  మైదనం  మొత్తం 
నిరామనుషయాం  అయిపోయి  ఉననద్!  న్కు 
చాలా భయం వేసింద్. ఈ పారింత్లోలి దయయాం 
తిర్ుగుత్ుంటుందని  విన్ననుగానీ,  దనిన 

అంత్ దగగర్గా చూసింద్ ఆ రోజనే! 

ఇంక్ మూడున్ళ్ళలిలో అమావాస్యా కద, 

దయాయాలతో  జాగరిత్తగా  ఉండాల్  మీర్ుకూడా. 

ఊరిక అకకడా ఇకకడా తిర్గకండి" అని.  ఈ 
స్ంగతి  చెపాపిక,  బాలయయా   మామూలుగానే 
ఇంట్క్  వళ్ళపోయాడు. 

వేణుక్  దయాయాలంట్  నమమకంలేదు  గానీ, 

కథలోలి  వాట్ని  గురించి  చద్వీ  చద్వీ   వాట్ని 
ఎలాగెైన్  చూడాలని  ఒక  కోరిక  ఉండేద్. 

అందుకని అత్ను  ఈ స్ంగతిని వంటనే గోపిక్, 

కృషణకీ  చెపాపిడు.  అత్ను   చెపిపింద్  విని  గోపి 
కొంచెం  భయపడాడాడు,  క్నీ  కృషణ  మాత్రం 
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చాలా  స్ంతోషపడాడాడు.   "న్కూకడా 
దయాయానిన చూడాలని ఉంద్రా" అన్నడు. 

వేణు, కృషణ ఇదదర్ూ "మేమున్నం, నీకు ఏమీ 
క్దు,  మేం  నినున  క్పాడత్ం-  ముగుగర్ం 
అమావాస్యారోజ  ఇకకడిక్  వచిచి  దయాయానిన 
పలకరించి   పోదం"  అని  ర్కర్క్లుగా 
చెపాపిక,  గోపి  కూడా  వాళ్ళలితోబాటు 
వళ్ళందుకు   ఒపుపికున్నడు. 

మూడో  రోజ  రాతిరి  అమావాస్యా.  ఆరోజ  రాతిరి 
చీకట్ పడాడాక, పిలలిలు అందర్ూ భోజ్న్లు చేసి 
పడుకునన  త్రావత్,  మిత్ురిలు  ముగుగర్ూ 
నిశశిబదంగా బయట పడాడార్ు.  

నకత్రిల  వలుగులో  నేల ఎర్రిగా-నలలిగా  స్తబధంగా 
ఉననద్. చెటులి గాల్క్ మలలిగా ఊగుత్ున్నయి. 

ఎకకడా ఒకక దపం కూడా లేదు. వేణు చేతిలో 
ఒక టరిచిలైెటు ఉననద్ గానీ,  అద్ వేస్త మిగత్ 
పిలలిలంత్  చూస్  పరిమాదం  ఉననద్  కద, 

అందుకని  దనిన  వేయకుండా  ఊరిక  చేతిలో 
పటుటికొని ఉన్నడు.  

పిలలిలు ముగుగర్ూ ఒకరి  వనక ఒకర్ు నడుస్ూత 
పోయార్ు-  ముందు  వేణు,  మధయాలో  గోపి, 

అందరిలోనూ చివర్గా కృషణ. 
"ఎటు వళ్దంరా?" అడిగాడు కృషణ. 
"ఎట్ ఎందుకు, ఆ చింత్చెటుటి దగగరిక వళ్దం. 

బాలయయాకు  దయయాం  కనిపించింద్ 
అకకడేగా?" అన్నడు వేణు. 

గోపి  ఏమీ  మాటలిడలేదు.  దయయాం  గురించి 
ఆలోచించిన  కొదదవాడిక్  ఊపిరి 
ఆడనటుటిగాఉంద్.  

వాళ్ళుళ  చింత్చెటుటి దగగరిక్ చేర్ుకుంటునన కొదద 
మారిన  వాత్వర్ణం  మరింత్  బలంగా 
అనుభూతిలోక్  వసోతంద్  వాళ్ళలిక్.  నేల  అంత్ 

32



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-63

చిత్తడి  చిత్తడిగా  ఉంద్.  అంత్లో  వేణు  క్ళ్ళళక్ 
ఒక ముళ్ళళ పొద త్టుటికుననద్- అత్ను ఒకసారి 
టరిచిలైెటును  వేసి  చూశాడు..త్న  క్ళ్ళలిక్ 
ఎదుర్ుగా  ముళ్ళళపొద-  ఆర్డుగుల  వర్కూ 
విస్తరించి  ఉననద్.  వాళ్ళపుపిడు  చింత్  చెటుటికు 
ఏమంత్  దూర్ంగా  లేర్ు..  గాల్క్  చింత్  చెటుటి 
కొమమలనీన బాగా ఊగుత్ున్నయి.  

"ఊ,  గాల్  బాగానే  వీసోతంద్.  ర్ండి 
అటువైపుగా  వళ్ళల్  చింత్చెటుటి  దగగరిక్-" 

అన్నడు  వేణు  టరిచిలైెటును  అటుగా 
చూపుత్ూ. 

"టరిచిలైెటు  వేయకు-  మనం  వసోతంద్ 
ఎందుకు?  వలుత్ుర్ును  చూస్త   దయాయాలు 
పారిపోత్యి" గుస్గుస్గా కసిరాడు కృషణ. 
మిత్ురిలు  ముగుగర్ూ  చీకట్లినే  చింత్  చెటుటిను 
చేర్ుకొని,  అకకడ  నేలమీద  పర్చుకొనన  వేర్ు 
ఒకదని మీద కూర్ుచిన్నర్ు దగగర్ దగగర్గా. 

అంత్లో  గాల్  వేగం  పెరిగింద్.  మేఘాలు  అనీన 
లేపాక  వైపుక   వచిచి  చేర్ుకుంటుననటులి 
తోచింద్. ఓ మర్ుపు మరిసింద్ ఆక్శంలో. ఆ 
మర్ుపు  వలుగులో  చింత్చెటుటి  కొమమలు 

ఊగటం కనిపించింద్. 

అంత్లో ఓ వైపునుండి గజెజిల శబదం వినబడింద్. 

మిత్ురిలు  ముగుగర్ూ  ఒకరికొకర్ు  దగగర్గా 
జ్రిగార్ు. 

శబదం  వినబడిన  వైపుకు  చూసినై  ముగుగరి 
కళ్ళూళ..ఏమీ కనబడలేదు.. 

అంత్లో  మరో  మర్ుపు  మరిసింద్.  ఈసారి 
భడభడమంటూ ఉరిమింద్ కూడా. 

మిత్ురిలకు   ముగుగరికీ   ఇపుపిడు  స్పిషటింగా 
కనిపించాయి-  అంత్  చీకట్లినూ  మిలమిలా 
మర్ుస్ుతనన  కళ్ళుళ  రెండు!   గల..గల..  మనే 
గజెజిల  మత్  బలంగా  వినిపిసోతంద్.  దయయాం 
బుస్..బుస్  మని  ఊపిరి  పీలుచికోవటం-
వదలటం   కూడా వినబడింద్పుపిడు! 

దటటిమైన  ఆ  చీకట్లి   మిత్ురిలు  ముగుగర్ూ 
ఒకరికొకర్ు  కూడా  కనబడటం  లేదు. 

ముగుగర్ూ  చెమటలతో  త్డిసిపోయార్ు. 

అందరికంట్  ముందునన  వేణు 
కొయయాబారిపోయాడు,  అందరికంట్   వనక 
ఉనన   కృషణ   ఒక  అడుగు  వనక్క  వేశాడు. 
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మధయాలో  ఉనన  గోపి  అయితే  స్పిృహకోలోపియి 
దబుబాన క్రింద పడిపోయాడు! 

మిత్ురిడు క్రిందపడిపోవటం చూసి  వేణు, కృషణ 
ఇదదర్ూ  బొమమలాలిగా  స్తంభించి  పోయార్ు: 

"ఇపుపిడు  క్రింద్క్  వంగి  గోపిని  లేవనతిత 
తీస్ుకుపోవటమా,  లేక  అకకడే  నిలొచిని 
దయయాం అంత్ు చూడటమా?" 

గజెజిల  చపుపిడు  ఇపుపిడు  మరింత్ 
దగగర్యింద్.. మర్ుస్ుతనన కళ్ళుళ రెండూ వాళ్ళలి 
దగగరిక  వచేచిస్ుతన్నయి..ఏదో  వేణు  చొక్క 
పటుటికొని  అటూ  ఇటూ   లాగింద్.  గబుకుకన 
తేర్ుకునన వేణు టర్చి లైెటు వేసాడు- 

ఆ  వలుత్ుర్ులో  త్మకు  ఎదుర్ుగా 
ఉననదేమిట్  చూసి  మిత్ురిల్దదర్ూ   నిరా ఘాంత్ 
పోయార్ు:  అద్  దయయాంక్దు-  బాలయయా 
ఆవు! 

బాలయయా ఆవు కళ్ళుళ చీకట్లి  మర్ుస్ుతన్నయి. 

దని  కొముమలకు  కట్టిన  గజెజిలు  ఘలులి 
ఘలులిమని శబదం చేస్ుతన్నయి. అద్ వచిచి వేణు 

చొక్కను పటుటికొని లాగుత్ుననద్. 

మిత్ురిల్దదర్ూ ఒకకసారిగా పగలబడి నవావర్ు. 

ఇక  వేణు  అకకడే  నిలొచిని  ఉండగా  కృషణ  వళ్ళ 
ఒక  చెంబుతో  నీళ్ళుళ  తీస్ుకొచాచిడు.   వేణు, 
కృషణ  ఇదదర్ూ  ఆ  నీళ్ళళని  గోపి  మొహం  మీద 
చలాలిర్ు.  కొంత్  స్పట్క్  తేర్ుకునన  గోపి  లేచి 
కూర్చిని  "దయయాం మనల్న ఏమీ చేయలేద?" 

అని అడిగాడు భయం భయంగా. 

వేణు,  కృషణ  ఇదదర్ూ   ఒకరి  ముఖాలొకర్ు 
చూస్ుకొని నవివ, వాడిక్ నీళ్ళుళ ఇచిచి త్రిగించి, 

"అద్  దయయాం  క్దురా,  అకకడ  ఉననద్- 

ఇద్గో- ఈ బాలయయా ఆవు! నలలిట్ ఆవు కద, 

అందుకని  అద్  మనకు  చీకట్లి  కనబడలేదు- 

అంతే!" అని చెపిపి వాడినీ నవివంచార్ు. 

"దయాయాలు  బయట  ఎకకడో  లేవురా,  అవి 
మనలోనే  ఉన్నయి-భయం  చాటున 
దకుకని"  అని  నవువకున్నర్ు  మిత్ురిలు 
ముగుగర్ూ, బాలయయా ఆవును నిముర్ుత్ూ. 
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కె ల్ వ న్  డో  
నిర్వహణ : సౌమయా, పుస్తకం  డాట  నట 

"న్  ప్ర్ు  కెల్వన్  డో.  మా  దేశం  సియరారి  ల్యోన్.  న్కు  కొత్త  వస్ుతవులు 
కనిపెటటిడం  అంట్  ఇషటిం" -  ఇద  కెల్వన్  అనే  పద్హేడేళ్ళళ  అబాబాయి  త్నని 
త్ను  పరిచయం  చేస్ుకునే  విధానం.  సాథనికులు  ఇత్నిన  డి.జె.ఫోకస్  అని 
పిలుసాతర్ు.  ఇత్ని  పరితిభని  గురితంచిన  పాశాచిత్యా  పాతిరికయులు  "బాల  మేధావి,  ఇంజ్నీర్" 

అంటర్ు. 

కెల్వన్  పశిచిమ  ఆఫ్ రిక్లోని  సియరారి  ల్యోన్  అనన  దేశానిక్  చెంద్న  పద్హేడేళ్ళళ  కుర్రివాడు.  గత్ 
ఏడాద్ ఎం.ఐ.ట. వంట్ పరిపంచ విఖాయాత్ విశవవిదయాలయం వారి ఆహ్వన్నిన అందుకుని అకకడ ఒక 
ఇంజినీరింగ్ పారిజెకుటి చేయడం దవరా చాలా ప్ర్ు తెచుచికున్నడు. 

ఇంత్కీ ఇత్ను ఏమి చేస్ూత ఉంటడు? చెత్తబుటటిలోలి దొరిక పాత్ ఎలక్టిరనిక్ పరికరాలలోని భాగాలతో 
అత్ను త్న సొంత్ పరికరాలు త్యార్ు చేస్స్ూత ఉంటడట. సియరారి ల్యోన్లో వీళ్ళుళ నివసించే 
పారింత్ంలో విదుయాత్ స్ర్ఫరా స్రిగా ఉండదు. వారానికొకసారి లైెటులి వలుగుత్యంట! 

ఇలాగ రోజ్ంత్ చీకట్లి ఉంటర్ు కనుక, త్నంత్ట త్నుగా కెల్వన్ ఒక బాయాటరీ త్యార్ు చేశాడట 
విదుయాత్  కోస్ం!  ఏదన్న  పరికర్ం  కనిపిస్త,  అదలా  పనిచేస్ుతంద్?  అని  తెరిచి  చూడడాం, 

తెలుస్ుకోవడం  కెల్వన్  క్  అలవాటు.  సొంత్ంగా  ఒక  ఎఫ.ఎం.  టరినిసమిటర్  త్యార్ు  చేశాడు. 

త్ర్ువాత్,  సాథనిక  యువత్కు  త్మ  అభిపారియాలు  వల్బుచేచి  మార్గం  చూపడానికీ,  సాథనిక 
స్మస్యాలు  చరిచించుకోవడానికీ,  ఏకంగా  త్న  సొంత్ రేడియో స్టిషన్  ర్ూపొంద్ంచాడు.  రేడియో 
స్టిషన్ క్ కరెంటు క్వాల్ కనుక సొంత్ంగా ఒక జ్నరేటర్ ర్ూపొంద్ంచాడు!
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కరెంటు కూడా స్రిగా లేని సియరారి ల్యోన్ వంట్ దేశంలో పెరిగిన అబాబాయి 
అనిన  పరికరాలు  ఎలా  చేసాడు? ఎవరో  బాగా శరిదధగా  అత్నిక్  ఇవనీన  నేరాపిర్ు 
అనుకునేర్ు.  అత్ను  చేస్వి  చాలామటుటికు  త్ను  సొంత్ంగా 
తెలుస్ుకుననవే.  ఒకసారి  ఇనోనవేట  స్లోనే  ఐడియా  క్ంపిటషన్  అనన  పోటలో  పాలొగని   త్ుకుక  
క్ంద  పారేస్  సామగిరితో  కెల్వన్  ఒక  జ్నరేటర్  ర్ూపొంద్ంచడంతో,  అత్నిక్  అమరిక్  వళ్ళళడానిక్ 
ఆహ్వనం  వచిచింద్.  అకకడ  పరిముఖులని  ఎందరినో  కల్సాడు  కెల్వన్.  ఎం.ఐ.ట.  వంట్  పరిముఖ 
విశవవిదయాలయాలోలి  పనిచేస్  పరిశోధకులతో  చరిచించి  త్న  పరికరాలను  ఇంక్ 
మర్ుగుపర్ుచుకోవడం  గురించి  స్లహ్లు  తీస్ుకున్నడు.  ఎం.ఐ.ట  విశవవిదయాలయంలో 
త్ర్ుచుగా  నిర్వహించే  విజిట్ంగ్  పారికీటిషనర్స  పోరిగారింలో  భాగంగా  ఆహ్వనింపబడడా  అతి  పినన  
వయస్ుకడు కెల్వనే. 

అకకడ నేర్ుచికుననవనీన తిరిగి త్న దేశం వళ్ళ త్న జ్టుటితో కల్సి త్మ కొత్త పరికరాల ర్ూపకలపినక్  
వాడుకోవాలని  కెవిన్  ఆలోచనట.  త్న  ఈడువారిలో  ఇలా  మన  స్మస్యాలని  మనమే 
పరిషకరించుకోవాల్  అనన  అవగాహన  కల్గించి,  వారిలోని  స్ృజ్న్త్మకత్కు  పదును  పెట్టిలా 
పోరిత్సహించడం  అత్ని  ఆశయమట.  గాల్మర్ని  ర్ూపొంద్ంచి  విదుయాచచిక్త  స్ృషిటించడం  అత్ని 
త్దుపరి లక్ష్యాలోలి ఒకట్.  ఇద్వర్లో,  దదపు రెండేళ్ళళ క్రిత్ం విల్యం కంకంబావ అనన అబాబాయి 
గురించి  ఈ  పతిరికలోనే  రాశాను  చూశారా?  అత్ని  కథే  గుర్ుత  వచిచింద్  న్కు  కెల్వన్  గురించి 
చదువుత్ూ  ఉంట్.  త్న  దేశమన్న,  పరిజ్లన్న  త్నకెంతో  ఇషటిమనీ,  త్ను  భవిషయాత్ుతలో  శాస్తరవేతెతై 
సియరారి ల్యోన్ దేశంలోని పరిసిథత్ులు మర్ుగు పరిచేందుకు కృషి చేసాతననీ అంటున్నడు కెల్వన్. 

ఎంతో  పరిమిత్  వనర్ులునన  సియరారి  ల్యోన్  వంట్  దేశంలో  ఒక  చినన  ఊరిలో  పెరిగిన  కెల్వన్  
త్నంత్ట త్నుగా ఇనిన చేయగలుగుత్ున్నడు అంట్ భలే ఉంద్ కదూ!?
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బొ మ మ కు  క వి త్  రా య ం డి!
స్ృజ్న: శీరిమతి జి.లల్త్, తెలుగు 4 క్డ్స డాట క్ం.  

ఈ   బొమమను   చూ డండి; ఈ   కవిత్ను చదవండి:

పిలలిలు ఆడుకునే తోటలోనే 
పెదదలు నడవడానికో బాట 
బాత్ులు నడుస్ుతంటయి ఆ తోరివలో 
కొలను ఒకటుంద్ కద మరి ఆ చోటులోనే 

బాట మధయాలో వంతెన ఒకటుంద్ 
కొలను దటడానిక్ అద్ ఉపయోగపడుత్ుంద్ 
దని క్రింద నీళ్ళళలో తిర్ుగాడుత్ుంటయి 
తిండి కోస్ం త్బేళ్ళుళ కొనిన 

 

ఆ తోటక్ వచిచినపుపిడు ఒకసారి 
పెదదవాడు తీశాడు ఒక బొమమ 
చిననవాడు వేశాడు ఒక బొమమ 
వాట్ని దచుకుంద్ గుర్ుతగా వాళ్ళళ అమమ !
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త్ ూ ర్ ు పి  దే శ ం తో  వా యా పా ర్ ం  
భార్త్ దేశపు జానపద కథ 
కథనం: చక్రి , "స్మాలోచన  " "బొమమలు " : రాము, బ్ యఫ ఏ విదయా రిథ

మగధ  రాజాయానిన  పరిస్నుడు  పాల్ంచే  క్లంలో 
వర్హ్లయయా  అనే  వర్తకుడు  ఒకడు 
ఉండేవాడు.  అత్నిక్  ఎనోన  వాయాపారాలు 
ఉండేవి.  సింహళ్ళ  దేశంతో  పాటు  పలు 
దేశాలకు   స్ుగంధ   దరవాయాలు  ఎగుమతి 
చేయడం  వాట్లో   పరిధానమైంద్.  త్ను 
స్ంపాద్ంచిన  దంట్లి  కొంత్  భాగానిన    దన 

ధరామలకోస్ం  వినియోగించేవాడు 
వర్హ్లయయా.  వాయాపార్ం  కూడా  ధర్మంగా  చేస్ 
వాడు;  దంతో   అత్నిక్   చకకని  లాభాలతో 
పాటు, మంచివాడనే ప్ర్ుకూడా వచిచింద్. 

అలా  కొన్నళ్ళుళ  గడచిన  త్ర్ువాత్, 

అకసామత్ుతగా  అత్నిక్  జ్బుబా  చేసింద్.  ఎందరో 
వైదుయాలు  పరీకంచి  మందులు  ఇచాచిర్ు;  క్నీ 
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జ్బుబా  త్గగలేదు.  ఇక  త్నకు  రోజలు 
స్మీపించాయని  అర్ధమైంద్  వర్హలయయాకు  . 
వంటనే  కబుర్ుపంపి,  క్శీలో  విదయాను 
అభయాసిస్ుతనన  త్న  ఒకకగానొకక  కుమార్ుడు 
రామయయాను   హుటహుట్న  ర్పిపించాడు. 

త్ండిరిక్  త్గిన  కొడుకు  రామయయా. 
అందరితోట   స్నహభావంతో  మల్గ్వాడు. 

కబుర్ు  అందగానే  ఆఘమేఘాలపైెన 
ఇంట్దగగర్  వాలాడు.  మంచంమీద  ఉనన 
త్ండిరిని  చూసి  త్టుటికోలేక  పోయాడు.దుఖం 
పొంగుకొచిచింద్.  క్నీ  త్నను  త్ను 
స్ంభాల్ంచుకున్నడు.  కర్తవయాం  కళ్ళళముందు 
కనిపించింద్.  చనిపోయే  ముందు  త్ండిరి 
చెపిపిన విషయాలు స్ూథలంగా, ఇవి: 

"బాగా  లాభసాట్గా  ఉండే  స్ుగంధ   దరవాయాల 
ఎగుమతి  వాయాపార్ం  విడిచి  పెటటిదుద.  ప్దలను 
దోచుకొని  డబుబా  స్ంపాద్ంచడం  త్పుపి. 
స్ంపాద్ంచిన  దంట్లి  కొంత్  శాత్ం 
త్పపినిస్రిగా   ప్దలకు  దనం  చెయాయాల్. 

త్ూర్ుపిన ఉనన దేశంతో వాయాపార్ం వదుద". 
తెల్వైనవాడు  క్వడంతో  త్ండిరి  చెపిపిన 

విషయాలను   త్వర్గానే  ఆకళ్ంపు 
చేస్ుకున్నడు  రామయయా.  న్లుగు 
స్లహ్లనూ   ఆచర్ణలో  పెటటిడు.  వాయాపార్ం 
మూడు  పువువలు  ఆర్ు  క్యలుగా 
వరిధలలిసాగింద్.  త్ండిరి  అపపిగించిన  వాయాపార్ం 
త్వర్లోనే   పద్  రెటలియింద్.  ఆయన  స్లహ్ 
పరిక్ర్మే  బీద  సాదలకు  చేదోడు  వాదోడుగా 
ఉంటూ  'త్ండిరిక్  త్గిన 
కొడుకు'అనిపించుకున్నడత్ను. 

అయిన్ ఒక విషయంలో మాత్రం స్ంత్ృపిత గా 
లేదు  అత్నిక్-  "త్ండిరి  చనిపోత్ూ  'త్ూర్ుపి 
దేశంతో వాయాపార్ం చెయ్యాదుద'  అని  ఎందుకు 
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అన్నడు?" 

త్ూర్ుపి  దేశం  గురించి  వాకబు  చేసి  చూసాడు 
రామయయా.  క్నీ  స్రెైన  స్మాచార్ం  ఎవవర్ూ 
ఇవవలేదు.  దంతో  అత్ని   అస్ంత్ృపిత 
రోజరోజకీ  మరింత్   ఎకుకవయింద్.  ఇక 
లాభం  లేదని,  మంచి  రోజ  చూస్ుకొని   ఓడ 
నిండా స్ర్ుకులు నింపుకొని  బయలుదేరాడు. 

కొద్ద  రోజలు  పరియాణించాక   ఓడ  త్ూర్ుపి 
దేశం  చేర్ుకుననద్.  సామానులి  ఇంక్  క్రింద్క్ 
ద్ంపకనే  నగర్ంలోక్  వళ్ళ  అంత్ట  తిరిగి 
చూశాడు  రామయయా.  ఎకకడా   ఏదఅంత్ 
తేడాగా  ఏమీ   అనిపించలేదు.  అంత్  బాగానే 
వుననటుటి  తోచింద్.  భయ  పడాల్సన  అవస్ర్ం 
కనపడలేదు.  స్ుగంధ   దరవాయాలను  కొనుగోలు 
చేస్  వర్తకులు  ఎకకడ   ఉన్నరో  వాకబు  చేసి, 

వాళ్ళలిను  కలుస్ుకొని  త్న  స్ర్ుకు 
నమూన్లను  చూపించి  మంచి  బేర్ం 
కుదుర్ుచికున్నడు.  స్ర్ుకు  మొత్తం 
అముమడయింద్;  మంచి  లాభం  కూడా 
వచిచినటలియింద్. 

ఆ  వర్తకులందర్ూ  కూడా  చకకగా, 

మరాయాదగా,  స్నహంగా   మసిలార్ు. 

ఒపపిందలనీన  పూర్తయాక,  త్మతో  పాటు 
భోజ్నం  చేసిగానీ  వళ్ళళటనిక్  వీలేలిదని 
పటుటిబటటిర్ు  అందర్ూ.  వాళ్ళుళ  అంత్గా 
అభయారిథంచేస్రిక్  రామయయా  కూడా   క్దనలేక 
పోయాడు.  ఐతే  'మాంసాహ్ర్  విందుకు 
అవస్ర్మైన   కోడి,  చేపలు   కొనుకొకచేచి 
బాధయాత్  మటుకు  న్దే'  అని  వాళ్ళళని 
ఒపిపించాడు.  ఆవిధంగా   రామయయా 
స్వయంగా  బజార్ుకు  వళ్ళ  కొనుకొకచిచిన 
కోడి, చేపలతో  విందు భోజ్నం ముగిసింద్. 

ఐతే ఇటు విందు ఇంక్ ముగిసిందో,లేదో- 
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అటు  రాజ్  భటులు  వచేచిసి  రామయయాను 
చుటుటిముటటిర్ు. కణాలోలి  రామయయాను  ఖెైదు 
చేసి  చెర్సాలలో  బంధించార్ు!  ఏమవుతోందో 
అర్ధమయేయా లోపలే యిదంత్ జ్రిగిపోయింద్. 

మర్ుస్ట్  రోజన   రాజగారి  ముందు  పరివేశ 
పెటటిర్ు  అత్నిన  .  రామయయా  పైె  హత్యానేర్ం 
మపబడింద్!  రామయయాకు  మతి 
పోయినటలియింద్. "న్కమీ తెల్యదు;నేను 
అమాయకుడిని" అని మొత్ుతకున్నడు. 

క్నీ "సాక్ష్యాలనీన  మర్కలా ఉంట్  నువువ అటలి 
అంటవేమిట్?  నోర్ు  మూస్ుకో!"  అని 
హుంకరించార్ు మంతిరిగార్ు. 

"ఇంత్కీ  నేను  ఎవరిని  చంపాను?  న్పైెన  ఈ 
ఆరోపణ చేసిందవర్ు?" అడిగాడు రామయయా. 
అపుపిడు  తెల్సింద్-  త్నకు   కోడిని,చేపని 
అమిమన  దుక్ణపు  యజ్మానే,  త్నపైె  ఈ 
హత్యా  నేరానిన  మపాడు.   రామయయా  త్న 
త్ల్లిని,  త్ండిరిని  హత్యా  చేసాడని  అత్ని 
ఆరోపణ!  అత్ను  రామయయాకు  కోడిని,చేపను 
తినేందుకు  అమమలేదు;  కవలం 
పెంచుకునేందుకు   ఇచాచిడట-  అంతే.  'ఆ 

కోడి, చేప  పూర్వ జ్నమలో అత్ని త్ల్లిదండురిలు. 

వాట్ని  అత్ను  ఇంత్క్లమూ  ఎంతో   ప్రిమగా 
పెంచుకుంటూ  వస్ుతన్నడు.  అటలింట్  త్న 
త్ల్లి  త్ండురిలను  ఈ   రామయయా   వండుకొని 
తిన్నడు!  అతి  కూరిర్ంగా   హత్యా  చేసాడు!' 

అని   స్భలో  ఆరోపిస్ుతంట్   విని,  రామయయా 
నిశ్చిషుటిడైపోయాడు.  'కోడేమిట్,  చేప్మిట్, 

పూర్వజ్నమలో త్ల్లిదండురిలవవటం ఏమిట్, ఈ 
జ్నమలో  పెంచుకోవటం  ఏమిట్,  అంత్ 
మస్ం,  ఇదంత్  ఒక  కుట ర-  ఇందులో 
దుక్ణపు  యజ్మాని  ఒకకడే  క్దు; 

త్ననుండి   స్ర్ుకులు  కొనన  వర్తకులకు కూడా 
హస్తముంద్!'  అని  రామయయా  మనస్ు 
ఆకోరిశించింద్. అయితే బయట్క్  
ఏమన్లో  అత్నిక్   అర్ధం  క్లేదు.  ఏమంట్ 
ఏమవుత్ుందో  తెలీదు.  'అన్యాయంగా  త్ను 
ఇకకడ  ఇర్ుకుకన్నడు-  అందుకనేమ,  త్న 
త్ండిరి  ఈ  దేశంతో  వాయాపార్ం  వదదననద్!  ఈ 
వాయాపార్స్ుతల  ఎత్ుతగడలు త్న త్ండిరిక్ తెలుస్ు! 

త్ను  ఇపుపిడు  ఏం  చేయగలడు?  అయిన్ 
ఇంక్  రాజగార్ు  ఏమీ  అనలేదు  కద? 
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ఆయననై్  న్యాయం  చేసాతరేమ'  అని  ఆశగా 
ఎదుర్ుచూశాడు కొంత్స్పు. 

క్నీ ఆ దేశపు రాజగార్ు మహ్ మూర్ు ఖుడు. 

త్న  దేశపు  వాయాపార్ుల  మసాలకు  వత్తస్ు 
పలకటం  త్పపి,  అత్ని  మనస్ులో  న్యాయం, 

ధర్మం  లాంట్వి  ఏమీ  లేవు.  కొద్ద  స్పట్లినే 
ఆయన  నిర్ణయించేశాడు-  "ఇందులో 
ఆలోచించడానిక్   ఏమీ  లేదు-  హత్యా విషయం 
స్పిషటిం  గా  ఉంద్.  నింద్త్ుడిక్  శిక  త్పపిదు" 

అని!  

ఇటలింట్  స్ందరాభులలో   దేశపు  ఆచార్ం 
ఒకటుననద్-  దని  పరిక్ర్ం  'త్ల్లిదండురిలను 

కోలోపియిన  దుక్ణదర్ు  చాలా  దు:ఖంలో 
ఉంటడుకద,  అందుకని  ఆ  హత్యా  చేసిన 
రామయయా   ఏదో  ఒక  విధంగా  దుక్ణదర్ును 
స్ంతోషపెటటిల్.  అటలి  అత్ను 
స్ంతోషపెటటిగల్గతే   స్రి-  లేద   అత్నిక్ 
మర్ణశిక త్పపిదు'. 

రాజగార్ు దుక్ణ దర్ును అడిగార్ు- "నీకు 
దు:ఖంగా ఉంద?" అని.  

"అవును  పరిభూ,  విపరీత్మైన  దు:ఖం!" 

అన్నడు వాడు, దైనయాం నిండిన ముఖంతో. 

రామయయా   దుక్ణదర్ును  అనేక  విధాలుగా 
పారిరిథంచాడు.  దయచూడమన్నడు. 

అయిన్  వాడి  మనస్ు  ఏమాత్రం  కర్గలేదు. 

"న్కు  ఇంక్  చాలా  దు:ఖంగా  ఉంద్"  అనే 
అంటూ వచాచిడు వాడు. 

చివరిక్   త్ను  ఆ  దేశంలో  స్ంపాద్ంచుకునన 
సొముమ మొత్తనీన ఇవవజూపాడు రామయయా. 
అయిన్  కొటుటి  యజ్మాని  త్నకు  స్ంతోషం 
కలగలేదన్నడు. 

"ఎనోన  స్ంవత్సరాలు  నీకు  కటుటి  బానిస్లా 

42



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-63

పనిచేసాతను"  అని  వాగాదనం  చేసాడు 
రామయయా. 
దుక్ణదర్ు కర్గలేదు. 

"న్  వంట్  మీద  ఉనన  ఆభర్ణాలనీన 
స్మరిపించుకుంటను"  అన్నడు.  అయిన్ 
ఫల్త్ం దకకలేదు. 

ఏం చెయాయాలో అర్ధం క్లేదు రామయయాకు.  ఆ 
దురామర్ుగడి   మనస్ును  కరిగించమని 
ముకోకట్ దేవుళ్ళళకూ మొకుకకున్నడు. 

అయిన్   దేవత్లు  ఎవవర్ూ  పరిత్యాకం 
అవవలేదు.  

అంత్లో  రాజ  గారి  కొడుకు,  పద్ 
స్ంవత్సరాలవాడు-  ఎకకడినుండో   ఊడి 
పడాడాడు.  ఒకకసారిగా  అకకడి  వాత్వర్ణం 
అంత్  తేల్క  పడడాటలియింద్.  చిల్పిగా 
నవువత్ూ,  స్ంతోషంగా  గంత్ులువేస్ూత 
రాజ్కుమార్ుడు  సింహ్స్నం  ఎక్క  త్ండిరి 
ఒడిలో  కూర్ుచిన్నడు.  రాజగారి  మడలోని 
ముత్యాల దండని పటుటికొని లాగటం మొదలు 
పెటటిడు.  

వంటనే  అవక్శానిన  దొర్కబుచుచికున్నడు 
రామయయా.  త్న  మడలో  ఉనన  వజారిల  హ్రానిన 
తీసి  చటుకుకన  రాజ్కుమార్ుని  మడలో 
వేసాడు.  రాజ్కుమార్ుడు   ఆ  హ్రానిన 
చూస్ుకొని  మురిసిపోయాడు. 

స్భికులందర్ూ  స్ంతోషంగా  చపపిటులి 
కొటటిర్ు. 

త్న  ఎదుర్ుగా   ఉనన  దుక్ణదర్ునే 
చూస్ుతన్నడు  రామయయా  .  వాడు  కూడా 
స్ంతోషంగా   నవువత్ున్నడిపుపిడు.  వంటనే 
"ఏమయాయా,  ఇపుపిడు  నీకు  స్ంతోషం 
కల్గింద?"  అని  స్ూట్గా  పరిశినంచాడు 
రామయయా, అత్నిన. 
హటత్  పరిణామంతో  ఖంగు  తిన్నడు  కొటుటి 
యజ్మాని.  అత్ని  నోట్లి  పచిచి  వలగ  క్య 
పడినటులి  అయింద్.  'క్దు-స్ంతోషంగా 
లేను'అంట్  రాజగారి  ఆగరిహ్నిక్  గురిక్వాల్స 
వస్ుతంద్;  మరి  'ఔను-స్ంతోషంగా  ఉన్నను' 

అంట్   రామయయా ర్ూపంలో  దొరిక్న  బంగార్ు 
బాత్ు  చేజారి  పోత్ుంద్  :  ఏం  చెయాయాలో 
పాలుపోక  ఊరిక  నిలుచిండిపోయాడత్ను. 
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పరిసిథతి  త్నకు  అనుకూలంగా  మారిందని 
గమనించిన  రామయయా  అదే   పరిశనను  మళ్ళ 
మళ్ళ   రెట్టించి  అడిగాడు  .  చివరిక్   వాడిక్ 
ఒపుపికోక  త్పపిలేదు:  'త్ను  చాలా 
స్ంతోషించాడు' అని ఒప్పిస్ుకున్నడు.  

'బరత్ుకు జీవుడా' అని బయట పడడా రామయయా, 

అందరికీ  నమసాకరాలు  పెటుటికొని, 

చటుకుకన  ఓడ  ఎక్క   త్న  స్వస్థలానిక్ 
బయలుదేరి పోయాడు. 

అత్ను ఇక జ్నమలో మళ్ళ త్ూర్ుపి దేశం మాట 
ఎతితతే  ఒటుటి .
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దో మ ల క్   కీ రిం !

చిట్టి :  దోమలు కుటటికుండా ఉండేందుకు ఏదో  దోమల కీరిం ఉంటుందట  కదమామ?!

అమమ: అవును చిటటి! ఓడోమాస్ అని..

చిట్టి: మరి ఆ  కీరిం రాస్ందుకు ఒకొకకక దోమనూ ఎటలి పటుటికుంటర్మామ?!

చి ని న  చి ని న  ఆ శ !

స్ూర్జ: అమామ, మనం కూడా  వినీష్ వాళ్ళలి లాగా ఓ ట్వి కొనుకుకందమమామ!
అమమ: వాళ్ళలి న్నన పెదద ఉదోయాగి. వాళ్ళలికయితే ఇంట్లినే డబుబాలు క్సాతయి, మనకు 
క్యవు కద, న్యన్?

స్ూర్జ: ఏమీ పరేలిదమామ, వాళ్ళలి   చెటుటికు అంటు కటుటికుందంలే, మనమునూన!
ద ూ ర్ ం !

టచర్:  ప్దవాళ్ళలి గురించి నీకం తెలుసో చెపుపి, ర్త్న్?

ర్త్న్:  ప్దవాళ్ళుళ చాలా ప్దగా  ఉంటర్ు. వాళ్ళలి బంగళ్లు చిననగా ఉంటయి. వాళ్ళలి 
క్ర్ులి స్రిగా నడవువ. వాళ్ళలి ఫ్ రిజజిలు త్వర్గా పాడవుత్ుంటయి. వాళ్ళలి పనివాళ్ళుళ స్రిగా పని 
చెయయార్ు...

నవవయయాండి!
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వ జ్ రపు ట ు ం గ ర్ ం  
ర్చన: శీరిమతి జి.లల్త్, తెలుగు4 క్డ్స డాట క్ం. 

రామన్థం, బంగార్యయా పటనం వళ్ళ దరిలో 
కల్సార్ు.  ఒకరినొకర్ు  పలకరించుకొని, 

కబుర్ులి  చెపుపికుంటూ  నడక  సాగించార్ు. 

ఇంకొంత్  దూర్ం  పోయాక,  వాళ్ళళకు  ఇంకొక 
వయాక్త కల్శాడు. త్న ప్ర్ు 'ల్ంగడు ' అని చెపిపి, 
త్నను  త్ను  పరిచయం  చేస్ుకున్నడత్ను. 

అత్ను  కూడా  పటననిక  వళ్ళుతన్నడట.  అలా 
ముగుగర్ూ కల్సి ముందుకు సాగి, 

చీకట్  పడుత్ుండగా  పటనం  పొల్మేర్లకు 
చేర్ుకున్నర్ు.  రాతిరి  పూట  పటనంలో  పని 
ఎలాగూ జ్ర్గదు; అందుకని ఆ రాతిరిక్ వాళ్ళుళ 
ముగుగర్ూ  అకకడే  ఒక  స్త్రంలో  ఆగార్ు. 

భోజ్న్లయాయాక,  ముగుగరికీ  ఒక  గద్లో 
పడకలు  ఏరాపిటు  చేశాడు  స్త్రం  యజ్మాని. 

'పనులయాయాక  మళ్ళ  ఇకకడే  కలుదదం'  అని 
చెపుపికొని ముగుగర్ూ  పడుకున్నర్ు. 
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మరానడు  పొరిదుదన  ల్ంగడు  నిదర  లేచే  స్రిక్ 
కొంచెం  ఆలస్యాం  అయింద్.   రామన్థం, 

బంగార్యయా  అపపిట్క  పటనంలోక్ 
వళ్ళపోయార్ు. 

ల్ంగడు  పకక బటటిలు స్ర్ుదత్ుంట్ త్ళ్ళుకుకన 
ఏదో  మర్ుస్ూత  కనిపించింద్.  'ఏమిట'  అని 
చూస్త  అద్  ఒక   హ్ర్ం!  'ముందురోజన 
త్నకు   కల్సిన  మిత్ురిలు  రామన్థం, 

బంగార్యయాలలో  ఎవరో  ఒకరిద్  అయి 
ఉంటుంద్'  అనుకునన  ల్ంగడు  దనిని 
భదరంగా త్న జేబులో దచుకున్నడు. 

అత్ను   క్లకృత్యాలు  ముగించుకుని 

పటనంలోక్ వళ్ళస్రిక్   'రాణీ  గారి  వజారిల హ్ర్ం 
కనబడటం  లేదు-  దనిన  తెచిచి  ఇచిచిన  వాళ్ళళక్ 
త్గిన  బహుమానం  ఇసాతర్ు'  అని 
పటనమంత్ట   పరికటనలు 
వినబడుత్ున్నయి.  గత్ రాతిరి  దర్శినం కోస్ం 
పటనం  పొల్మేర్లోలి  ఉనన  దుర్గ  గుడిక్ 
వచాచిర్ట,  రాణీ  గార్ు.  ఆవిడ  తిరిగి 
వళ్ళటపుపిడు చూస్ుకుంట్  ఏముంద్, వజారిల 
హ్ర్ం కనిపించలేదు. 

ల్ంగడు  ఒక  సారి  త్న  జేబును   త్డిమి 
చూస్ుకున్నడు.  హ్ర్ం  భదరంగా  ఉంద్. 

పకకక్  వళ్ళ  జేబులోంచి  బయట్క్  తీసి 
చూశాడు.  స్ూర్యాక్ంతిలో  హ్ర్ం   ధగ  ధగా 
మర్ుస్ుతననద్.  అద్  నిజ్ంగా  వజారిల  హ్ర్మే 
అనిపించింద్పుపిడు.  'రాణీ  గార్ు 
పోగొటుటికునన  హ్ర్ం   ఇదే  అయి  ఉండవచుచి. 

దనిన   అధిక్ర్ులకు  అపపిగించితే   విలువైన 
బహుమతి  పొందవచుచి!'  ఆ  ఉత్సహంలో 
అత్నిక్  ఏ  అనుమానమూ  రాలేదు: 

స్త్రంలోక్-  అందున్   త్ము  వాడిన  పకక 
బటటిలలోక్  -  అద్  ఎలా  వచిచి  చేరింద్,  మరి? 
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ఆశకొదద   అత్ను  వడి  వడిగా   కొత్వలు 
క్రాయాలయానిక్  దరి  తీశాడు.  అత్ను  ఇంక్ 
అకకడిక్  చేర్కనే  రామన్థం,  బంగార్యయా 
త్ర్స్పడాడార్ు అత్నిక్. 

విషయం తెల్యగానే   త్ము కూడా 
కొత్వలును  కల్స్ందుకు   వసాతమన్నర్ు 
వాళ్ళుళ-  ఆ  వచేచి  బహుమతిలో  త్మకూ  క్స్త 
వాట  దొర్కవచుచిననే  ఆశ  పుట్టింద్  వాళ్ళలికు. 

తీరా  లోపల్క్  వళ్ళ  నగను  కొత్వలుక్ 
చూపించగానే   కొత్వలు  వాళ్ళళ  ముగుగరినీ 
గద్లో  కూరోచి  బట్టి  త్లుపుకు  గడియ  వేసి 
పరిశినంచడం  మొదలు  పెటటిడు:  'అంత్ 

విలువైన హ్ర్ం మీకు ఎటలి దొరిక్ంద్, దనితో 
పాటు  పోయిన  మిగత్   నగలనీన 
ఏమయాయాయి?'  అని  ఆయన  అడిగ్స్రిక్, 

మిత్ురిలు  ముగుగర్ూ ఖంగు తిన్నర్ు. 

వంటనే  ర్ంగన్థం,  బంగార్యయా    ఇదదర్ూ 
ప్లిటు  ఫ్రాయించార్ు.  ల్ంగడి  వపైు 
అనుమానంగా  చూస్ూత,  "బాబాబాబు! 
మమమల్న  వద్లెయయాండి.  ఇత్నవరో  నిజానిక్ 
మాకు  ఏమీ  తెలీదు.  నినన  దరిలో  కల్సాడు 
అంతే.  హ్ర్ం  కూడా  మాకు  దొరిక్ంద్  క్దు. 

మమమల్న  పోనీండి  బాబూ"  అని  కొత్వలును 
పారిధేయపడాడార్ు.  కొత్వలు నవివ, వాళ్ళదదరినీ 
ఇంకో  గద్లోక్  పంపి,  "విషయం  తేలే  వర్కూ 
మీర్ు  ఎకకడికీ  వళ్ళళడానిక్  వీలు  లేదు"  అని 
ఆంక పెట్టి గద్క్ క్పలా పెటటిడు. 

"న్కు   కనబడింద్  ఆ  ఒకక  నగ్  నయాయా. 
స్త్రంలో  పకకబటటిలు  తీస్ుతంట్  కనపడిందద్. 

మిగిల్న  నగలేమిట్,  వాట్  కధేమిట్  న్కు 
అస్సలు  తెలీదు"  చెపాపిడు  ల్ంగడు,  కొంచెం 
సిథమిత్  పడాడాక.  "స్రేలే,  మరి  ఆ  స్ంగతి 
తేలేవర్కూ  నువ్వ  ఎకకడికీ  పోవదుద"  అని, 
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కొత్వలు  త్న మనిషిని ఒకడిని అకకడ క్పలా 
ఉంచి  త్ను   స్త్రం  యజ్మానిని  కలవడానిక్ 
వళ్ళడు.  "న్కమీ  తెల్యదయాయా,  ఆ 
బాటసార్ులు  ముగుగర్ూ  రాతిరి  స్త్రంలో 
ద్గార్ు.  స్రిగాగ  అదే  స్మయానిక్    ఉతిక్న 
బటటిలు  తెచిచి  ఇచాచిడు,  మా   చాకల్- 

స్ూర్యయా.  వాళ్ళలిక్  ఆ  పకకబటటిలే  ఇచాచిను 
నేను"  అన్నడు   స్త్రం  యజ్మాని,  త్నను 
కల్సిన కొత్వలుతో. 

కొత్వలు   వళ్ళ   చాకల్  స్ూర్యయాను 
పరిశినంచాడు-  "అయోయా,  నగలాయాయా? 

న్కెటలి  తెలుస్ుతందయాయా?  న్కం 
తెలీదయాయా!  బటటిలు  మడతేస్ద్  న్ 
భారేయానండయాయా!  అద్  మడత్  బట్టి  పకకన 
పెడితే,  ఆ  బటటిల  మూటను   తీస్ుకువళ్ళ 
స్త్రంలో  ఇచిచి  వసాతనంతేనండయాయా" 
చెపాపిడు స్ూర్యయా. 
స్ూర్యయా  భార్యా  మటుకు ఏడుస్ూత కొత్వలు 
క్ళ్ళళమీద  పడింద్-  "అయాయా,  న్కు 
తెలుస్యాయా,  ఇద్  ఇటలి  అవుత్ుందని. 

కంసాల్  వీర్యయా  ఇంట్నుండి   వచిచినై  గద- 

మాసిన  బటటిలు-  వాట్ని  ఉతికందుకు 
విడదసాతఉంట్  చీర్కు అంటుకొని ఉందయాయా, 
ఓ   గొపపి  నగ!  అంత్లోనే  ఎవరో  త్లుపు 
కొటటిర్యాయా, నేనేమ  పోత్ూ పోత్ూ దనిన ఆ 
పకకనే  ఉనన  బటటిల  మూటలో  పెట్టి 
వళ్ళనయాయా.  వనక్క  తిరిగి  వచేచిస్రిక్  ఆ 
మూట  అకకడ  లేదయాయా-  మా   స్ూర్యయా 
దనిన  పటుటికుని  వళ్ళ  పోన్డయాయా, 
నిజ్మయాయా, క్పాడయాయా!" అంటూ. 

"మరి  నువువ  ఆ  హ్ర్ం  వనక  పడి  పోలేద?" 

అడిగాడు కొత్వలు. 

"అయాయా,  ప్ద  వాళ్ళళం,  పని  చేస్ుకొని 
బరత్ుకుత్ం. అంత్ పెదద నగ నీకెటలి వచిచిందని 
ఎవరెైన్  అడిగితే  ఏం  చెపాతం?  అందుకని  ఆ 
స్ంగతి  మా   స్ూర్యయాకు  కూడా 
చెపపిలేదయాయా,  న్లో  నేనే  వణిక్పోత్  ఉన్న, 
నిననట్నుండీ" అననద్ స్ూర్యయా భార్యా. 
కొత్వలు  కొంచెం  ఆలోచించి,  హ్రానిన 
పటుటికొని  కంసాల్  వీర్యయా  ఇంట్క్  వళ్ళడు. 

ఆ స్మయానిక్ వీర్యయా ఇంట్లి లేడు. 

"ఈ  నగ  నీదేన్?"  అని  అడిగాడు  కొత్వలు, 
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హ్రానిన వీర్యయా భార్యాకు చూపిస్ూత. 

"అవునండీ, న్దే. నినన ఉదయం మా 
ఆయన  దగగర్  చూసి  నచిచిందని 
తీస్ుకున్నను.  'ఇద్  బంగార్ంద్  క్దు; 

గిలుటినగ' అన్నడండీ, మా ఆయన. అయిన్ 
బాగుంద్  కద,  అని  దనిన  పెటుటికొని 
ప్ర్ంటనిక్  కూడా  వళ్ళనండీ.  వనక్క  వచిచి 
బటటిలు  మార్ుచికున్నక  చూస్త   అద్ 
కనిపించలేదు.  'పోనీలే,  గిలుటిదేగా?'  అని 
ఊర్ుకున్ననండి.   అయిన్  ఈ  రోజ 
ఉదయం  మా  ఆయన  దనిన  గురించి 
అడిగాడండీ-  నేనేమ  అద్  పోయిందని 

చెపాపిను-  అంతెత్ుతన  ఎగిరాడండి.  చాలా 
కోపపిడాడాడు.  గిలుటినగకోస్ం  అంత్ 
కోపపిడేదేముందండి- అరిచీ అరిచీ నోర్ు నొపిపి 
పుటటిక,  కొనిన  నగలు  మూట  కటుటికొని  ఎట్ 
వళ్ళడండి.  ఇపుపిడు   ఆ  గిలుటినగ  కూడా 
దొరిక్ంద్ చూడండి. అందుక నేననేద్- ఊరిక 
కోపం  తెచుచికొని  అర్వకూడదండి" 

అననదమ. 

కొత్వలు   నవివ,  హ్రానిన  ఆమక  ఇచేచిసి, 

వీర్యయా   వచేచివర్కూ  ఆగకుండా   త్న 
క్రాయాలయానిక్  తిరిగి  వళ్ళపోయాడు. 

వంటనే   హడావిడిగా  త్న  మనిషిని  ఒకడిని 
పిల్చి,  ఏవో స్ూచనలు  ఇచిచి,  జాగరిత్తలు  చెపిపి 
పంపించాడు. 

ఆ  త్రావత్   రామన్ధానీన,  బంగార్యయానీ, 

ల్ంగడినీ  వద్ల్  పెట్టించి,  పద్మంద్  ఎదుట 
ల్ంగడిని  మచుచికొని   "నీ  మూలంగానే  దొంగ 
దొరిక్డు,  నీవలలినే  రాణిగారి  నగలనీన 
దొరిక్యి.  త్వర్లో  నినున   రాజగారే 
స్వయంగా  స్న్మనిసాతర్ు"  అంటూ 
త్నవంత్ుగా  ఓ  చినన  బహుమతి  ఇచిచి 
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పంపాడు.  ముగుగర్ూ  స్ంతోషంగా   వాళ్ళళ 
వాళ్ళళ ఊర్లికు వళ్ళపోయార్ు. 

రెండు రోజల  త్రావత్  కొత్వలు మనుషులు 
వళ్ళ   కంసాల్  వీర్యయాను  బంధించి  పటుటికు 
వచాచిర్ు  .  త్రావత్  అత్ని  ఇంట్లి  సోద  చేసి 
వజారిల  హ్ర్ంతో  పాటు  పోయిన  నగలనీన 
కూడా  బయట్క్  తీశార్ు.  ఆలోగా  కొత్వలు 
మనుషులను  పంపి  'బండడు'  అనే 
వాడినికూడా  బంధించాడు.  ఇదదరినీ  నగలతో 
స్హ్   రాజగారి  ముందు  హ్జ్ర్ు  పరిచాడు 
కొత్వలు. 

అటుపైెన  కొత్వలు  జ్రిగిన  విషయం  రాజ 
గారిక్ ఇలా వివరించాడు: 

"మహ్రాజా, బండడు అనే ఈ మనిషి  అస్లు 
దొంగ.  త్ను  దొంగిల్ంచిన  నగలను  ఇత్ను 
అలవాటుగా   కంసాల్  వీర్యయాకు 
అముమత్ుంటడు.  కంసాల్  వీర్యయాకు  దొంగ 
సొముమ తినే అలవాటు ఉంద్.  'దొంగ సొముమ' 
అనే  ప్ర్ుతో  నగలను  త్కుకవ  ఖరీదుక్ 
కొంటుంటడు  కూడాను.  ఆనక  వాట్ని 
కరిగించి ఎకుకవ ధర్కు అముమకుంటడు. 

ఈ  సారి  మహ్రాణి  గారి  నగల  మీదే  కనున 
వేశాడు  బండడు.   దొంగిల్ంచాక   వాట్ని 
కూడా  ఎపపిట్  మాద్రి  వీర్యయాక  అమామడు. 

వీర్యయా   కూడా   చాలా  త్కుకవ  ధర్  చెల్లించి 
వాట్ని సొంత్ం చేస్ుకున్నడు. ఆపైెన  అత్ను 
ఆ  నగలను  చూసి  మురిసిపోత్ుండగా  అత్ని 
భార్యా  చూసింద్.  ఆమ   అడిగ్  స్రిక్  'అవి 
గిలుటివి'  అని  అబదధం  చెప్పిశాడు  వీర్యయా. 
అయితే  మరానడు  తెల్సంద్  అత్నిక్-  వజారిల 
హ్రానిన భార్యా పోగొట్టిందని! ఇపుపిడు  ఇంక ఆ 
సొముమను   ఇంట్లి   ఉంచటం   భదరం  క్దు-

ఎవరెైన్  అనుమానించచుచి!  అందుకని   ఆ 
నగల్న తీస్ుకెళ్ళ  వేరే చోట ఎకకడో ర్హస్యాంగా 
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దచి వచాచిడు.  అందుకనే,  వీర్యయా స్ంగతి 
న్కు  తెల్స్ స్రిక్  నగలు అత్ని వదద లేవు.  ఆ 
స్మయంలో నేను అత్నిన  నిలదసిన్, అత్ను 
త్నకం  తెలీదని  బుక్యించి  ఉండేవాడు. 

అందుకని  నేను   తెల్విగా  హ్రానిన   అత్ని 
భార్యాకు   ఇచేచిసి  వనక్క  వచాచిను.   దంతో 
నేను  కూడా  అత్నిన   నమామననుకున్నడు. 

అయితే    వీర్యయా  పరితి  చర్యానూ   ర్హస్యాంగా 
గమనించమని  నేను    న్  మనుషులను 
నియోగించి ఉన్నను.  రెండు  రోజలోలి అత్ను 
ఆ  నగలకోస్ం  వళ్ళళటం,  నేను  అత్నిన 
బంధించటం జ్రిగిపోయాయి". 

రాజగార్ు  కొత్వలును  మచుచికున్నర్ు. 

"మరి  బండడు  ఎటలి  దొరిక్డు?"  అని 
అడిగార్ు. 

"వీర్యయా  దవరా  బండడు  ఎలాగూ 
దొరికవాడు.  అయితే,  రాణిగారి  నగల్న 
త్ననుండి   అంత్  త్కుకవ  ధర్క్  కొనుగోలు 
చేశాడని  వీర్యయా  మీద   అల్గాడు  బండడు. 

అత్నితో  పోటలిడేందుకు  వచిచి,  నేర్ుగా  మా 
చేతిక్  చిక్కడు-  అటలి  మా  పనిని  స్ులభం 

చేశాడు" నవావడు కొత్వలు. 

"మరి  దొంగను పట్టిచిచినందుకు  బహుమానం 
ల్ంగడిక్  ఒకకడిక   ఎందుక్చాచివు? 

ర్ంగన్థం-బంగార్యయాలక్  పంచలేదేమి?" 

అడిగార్ు రాజగార్ు. 

"నిజానిక్  రామన్థం-బంగార్యయాలకు 
దొంగను  పట్టి  ఇవవడంలో  ఎటువంట్  పాత్రి 
లేదు  పరిభూ. 'ల్ంగడిక్  బహుమానం  దొరిక్తే 
త్మకు  కూడా  ఎంతో  కొంత్  రాకపోదు'  అని 
వాళ్ళుళ  ఆశ  పడాడార్ు  అంతే.  తీరా  అద్  దొంగ 
సొమమని  తెల్స్స్రిక్,  త్పుపిను  ల్ంగడి  మీద్క్ 
తోసి  త్పిపించుకోజూసార్ు.  ల్ంగడిద్ 
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మర్ుగెైన  వయాక్తత్వం.  త్నద్   క్ని  హ్రానిన 
ఆశించక, దని సొంత్దర్ులకు  దనిన  తిరిగి 
ఇచేచిస్ందుకు  ముందుకొచాచిడు  అత్ను; 

పరోకంగా మనకు దొంగ  దొర్కడానిక్ సాయం 
చేశాడు.  అందువలలి  అత్నే  బహుమతిక్ 

యోగుయాడు" 

రాజ  గార్ు  కొత్వలుని  అభినంద్ంచి, 

దోషులను  త్గిన  విధంగా  శికంచార్ు.  ఆనక 
ఆయన  చేత్ులమీదుగా  ల్ంగడిక్   పెదద 
బహుమానం లభించింద్.
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జె న్  స్ న్ యా సి-పు ల్  
అంత్కు  ముందునన  పులే  ఇపుపిడూ  ఉంద్;  అంత్కు  ముందు  ఏమీ  చేయనటులిగానే  ఇపుపిడూ  అద్  ఏమీ  
చేయలేదు.  మరి  మధయాలో మారింద్ ఏమిట్ అస్లు?!..ఆలోచించండి! 

మూలం: Buddhist tales స్వచాఛనువాదం: న్రాయణ  చిత్రిలు : విదయారిథ  బ్. భర్త్  రాజ

బౌదధ  స్న్యాసి  ఒకత్నిక్   పూరిత   ఏక్ంత్ంలో 
ధాయానం  చేయాలని  కోరిక  కల్గింద్  ఒకసారి. 

'నర్పుర్ుగంటూ  ఉండని  స్థలం  ఏద'  అని 
ఆలోచించి,  దటటిమైన  ఓ  అడవి  లోత్ులోలిక్ 

చేర్ుకొని,  అకకడ  ధాయాన్నిక్ 
కూర్ుచిన్నడత్ను. 

అకకడ  వాత్వర్ణం   చాలా  కఠినంగా  ఉంద్; 

అంతేగాక  అకకడ  తినేందుకు,  ఉండేందుకు 
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కూడా  పెదద  వస్తిగా  లేదు.   దంతో  అత్నిక్ 
ధాయానంలో  ఏక్గరిత్  కుదర్లేదు.   అత్ని 
మనస్ు  నిర్ంత్ర్ంగా  గారిమజీవిత్ం  వపైుకు, 

అకకడి  సౌకరాయాలవైపుకు  పారిపోవటం 
మొదలు పెట్టింద్. 

అత్ను  ఆ  మనస్ుతో  త్ంటలు 
పడుత్ుండగానే  సాయంత్రం  అయియాంద్.  ఆ 
స్మయంలో  అత్నిక్  'ఎవరో  త్నను 
గమనిస్ుతన్నర్ు'  అనే  భావన  కల్గి,  రాను 
రాను బలపడుత్ూ వచిచింద్.  చివరిక్ అత్ను 
ఇక  కళ్ళుళ  తెరిచి  చూడవలసిందే  అనుకొని, 

మలలిగా  కళ్ళుళ   తెర్చి,  త్ల  పరికకకు  తిపిపి, 
చూశాడు-  ఏముంద్,  నిజ్ంగానే  అకకడ  ఒక 
పుల్,  త్న  పరికకన  ఉనన   ముళ్ళళ  పొదలో 
కూర్చిని ఉంద్! 

అత్ని  గుండ  ఉదేవగంతో 
ఊగిస్లాడిపోయింద్.  త్ను  ఏమాత్రం 
కద్ల్న్, పుల్ ధాయాస్ చెద్రిపోత్ుంద్. అద్ ఇక 
త్న  మీద్క్  దూకుత్ుంద్-  ఖచిచిత్ంగా! 

ఇపుపిడిక  త్ను  చేయగల్గిందంటూ  ఏమీ 
లేదు-  త్న  శరీరానిన  ఇనుపకడీడా  మాద్రి  గట్టి 

చేస్ుకొని,  సిథర్  చిత్తంతో-  ఏమాత్రం 
కదలకుండా  కూర్ుచిన్నడు.  ఇక  ఇపుపిడు 
అత్ని  మనస్ు  తొణకటం  లేదు.  మలలిగా 
ధాయానం కుద్రింద్. 

స్ూర్ుయాడి తొల్ క్ర్ణాలు పడేస్రిక్, పుల్ లేచి 
నిలబడి,  ఓ  సారి  గట్టిగా  ఆవల్ంచి,  వనక్క 
తిరిగి  వళ్ళపోయింద్.   ఆ  త్రావత్  కొంత్ 
స్పట్క్  కళ్ళుళ  తెరిచిన  బౌదధ  స్న్యాసి,  ఆన్ట్ 
త్న  అనుభవానిన   గుర్ుతకు  తెచుచికొని,  ఆ 
స్థలానిన  వద్ల్  పోకూడదని 
నిశచియించుకున్నడు.  ఆన్ట్  రాతేరి  క్దు; 

ఆ త్ర్ువాతి రోజ రాతిరి కూడా పుల్ వచిచి అత్ని 
పరికకనే   పొదలో  కూర్ుచిననద్.  అయితే 
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ఇపుపిడు  స్న్యాసి   మనస్ు  అచంచలమై, 
ఏక్గరిమై,  ధాయానంలో  కుదుర్ుకొని  ఉననద్. 

అత్ని   శరీర్ం  నిశ్చిషటిం  అయిపోయింద్. 

అందులో ఇపుపిడు ఇంక  ఏలాంట్ కదల్కలూ 
లేవు.  

ఆ  మూడవన్ట్  రాతిరి  స్న్యాసి  త్పం 
ఫల్ంచింద్.  ఏక్గరిం  అయి  నిర్ంత్ర్ంగా 
మూడు రోజలు గడిపిన ఆ మనస్ు, త్నలోని 
మాల్న్యాలననినట్నీ  విడచి  పెట్టి 

పరిశుదధమైంద్. స్న్యాసిక్ ఇక భయం అంటూ 
లేకుండా పోయింద్. 

మర్ున్డు  ఉదయం  ఇంక్  పుల్  అకకడే 
ఉంద్; క్నీ  స్న్యాసి పరిశాంత్ంగా  లేచి నిలబడి 
నడవసాగాడు.  పుల్కూడా   పిల్లిలాగా  అత్ని 
వంట  నడిచింద్:  భయానిన  గెల్చిన  ఆ 
స్న్యాసిని   అడవి  చివరివర్కూ  సాగనంపి  త్న 
దరిన త్ను పోయిందద్! 
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డాకటిర్: అరోగయాం కోస్ం రోజూ నడక అలవాటుచేస్ుకో 
రోగి: న్కు నిదరలోనడిచే అలవాటుంద్. అద్ స్రిపోత్ుంద డాకటిర్?

పి చి చి  మ ు ద్ రి ం ద్ !

రాము: రోగం నయం అయియాంద? ఆస్పితిరినుండి ఎపుపిడొచాచివ?

సోము: రేపువచాచి.., నినన మళ్ళ వళ్త!
చ వ క వు త్ ు న్ న యి !

రోగి: ఎంత్  పరియతినంచిన్ పొగ త్రిగటం మటుకు  మానలేకపోత్ున్నను డాకటిర్!

డాకటిర్: పరేలిదులెండి! త్వర్లో  క్యానసర్ మందుల ధర్లు  త్గగబోత్ున్నయట...!

బా బోయ! ఆ రో గ యా ం !
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తె ల్ వ ైన  మ ు స్ ల మ మ  
అపాయాలు  ఎదురైెనపుపిడు  తెల్విగా   త్పిపించుకోవాల్-  ఇద్గో,  ఈ  ముస్లమమలాగా!  ఈ  కథ  మీకు  
తెలుస్మ, అయిన్ మళ్ళ ఓసారి చద్వి నవువకోండి.. 

అనుస్ృజ్న: న్రాయణ, కొత్తపల్లి బృందం. 

గీత్మమ   పెదదదైంద్.  కొడుకులు  కోడళ్ళుళ 
అందర్ూ  ఎకకడో  దూర్ంగా  ఉంటర్ు.  త్ను 
మాత్రం  పలెలిలోనే,  ఒంటరిగా  ఉంట్ంద్. 

ఆమద్  స్వత్ంత్ర  చిత్తం-  అనిన  పనులూ 
సొంత్గా  చేస్ుకొని,  అటలిగ్  అలవాటైంద్- 

వేరేగా  పనివాళ్ళళనిగానీ,  కనీస్ం  తోడుగాగానీ 
ఎవవరినీపెటుటికోలేదు.  ఊళ్ళవాళ్ళుళ 

చాలామంద్   ఆమని  'పిసిన్రి  గీత్మమ' 
అంటర్ు.   'పనిక్   కూలోళ్ళళని  కూడా 
పెటుటికోదు- ఒట్టి పిసినిగొటుటి' అనుకుంటర్ు. 

క్నీ అస్లు స్ంగతి ఏంటంట్, గీత్మమకు  త్న 
పనులు  త్ను  చేస్ుకోవటం  ఇషటిం;  ఒంటరిగా 
ఉండటమూ ఇషటిం.  ఆమ ఉండే ఇలులి ఊళ్ళ 
ఇళ్ళళనినట్కీ  దూర్ంగా,  విసిరేసినటులి 
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ఉంటుంద్.  త్న  ఆ  ఇలలింట్  గీత్మమకు చాలా 
చాలా  ఇషటిం.  పటనపు ఇళ్ళళలోని ర్ద ఆ ఇంట్లి 
ఉండదు- ఎపుపిడూ నిశశిబదంగా ఉంటుంద్. 

ఒక రోజ రాతిరి పరిసిథతి మారింద్.  ఇంక్ 
తెలలివార్కనే  గీత్మమకు  మలకువ  వచిచింద్: 

ఇంట్  ముందు  నిలబడి  ఎవరో  మనుషులు 
మాటలిడుత్ున్నర్ు.   "ఎవరో  ఊళ్ళవాళ్ళ 
అయిఉంటర్ు-  ఏ  కోడో,  ఆవుదూడో 
త్పిపించుకొని  వచిచి  ఉంటుంద్;  ఇపుపిడు  ఆ 
వంకన  ననున  తిడత్ర్ు"  అనుకొని  మలలిగా 
క్ట్కీలోంచి తొంగి చూసిందమ. 

ఇంట్   బయట  పెర్ట్లి   నిలబడి 

మాటలిడుకుంటున్నర్ు,  ఓ  ఐదర్ుగుర్ు 
మనుషులు.  చీకట్లి  వాళ్ళళ  నీడలు  పొడుగాగ, 
భయం  గొలుపిత్ూ  ఉన్నయి.  ఎవరో  ఈ 
పారింత్ం  వాళ్ళళలాగానైతే  లేర్ు-  గొంత్ులు 
త్గిగంచి  మలలిగా   మాటలిడుకుంటున్నర్ు. 

గీత్మమ  కొంచెం  స్పు  చెవులు  రిక్కంచి  వాళ్ళం 
అనుకుంటుననద  విననద్-  అపుపిడర్థం 
అయియాందమకు-  "త్న  ఇంట్  ముందుననద్ 
ఓ  బంద్పోటు  దొంగల  గుంపు!  'ఈ  ఇంట్లి 
ఎవర్ూ  లేర్ు'అనే  స్ంగతి  వాళ్ళలికు  చాలా 
నచిచింద్!  ఇపుపిడు   ఇంట్లిక్  జొర్బడి,  ఏద్ 
కనిపిస్త  దనిన  ఎత్ుతకు  పోదమను-

కుంటున్నర్ు! వాళ్ళళ మొర్టు బలం ముందు 
త్ను ఏపాట్?! త్న నగలూ, వస్ుతవులూ అనీన 
ఇక  వాళ్ళలి  పర్ం  క్నున్నయి-  త్ను  రేపు 
పొదుదట్వర్కూ  పారిణాలతో  మిగిల్తే  అదే 
పద్వేలు!" 

"చూశార్ుగా,  ఇంట్లి  స్దదననదే  లేదు-  ఒకక 
నర్మానవుడు కూడా లేడు ఇంట్లి-  పదండి- 

ఇంట్  త్లుపులు  పగలగొటటిండి-  అంత్ 
మనదే!" అంటున్నడొక దొంగ ఉత్సహంగా. 
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మిగిల్న  దొంగలంత్  అత్నితోట్ 
ఏకీభవించార్ు.   "అవునవును.  ఇళ్ళుళ  మరీ 
ఇంత్  స్ులభంగా   దొరిక్తే  బాగుండవు- 

అస్సలు  మజా  రాదు-  ఈ  ఇలులి  ఊరిక్  ఎంత్ 
దూర్ంగా  ఉందో  చూడండి-  మనం  దనిన 
దోచేసిన  స్ంగతి  కూడా  ఎవవరికీ 
తెలీకపోవచుచి,  ఓ  వార్ం-పద్  రోజలు!" 

అన్నడింకొకడు. 

వాళ్ళలి  మాటలు  వింటునన  గీత్మమకు   ఒళ్ళళంత్ 
చెమటలు  పటటియి.  భయంతో  ఆమ  గుండ 
జారిపోయింద్.  శరీర్ం వణిక్ంద్.  "వీళ్ళుళ ఏ 
కణంలోనైన్  ఇంట్లిక్  వచేచిసాతర్ు-  ఇంట్లి 
త్ను  ఎదురెైందంట్  అపపిట్కపుపిడు 
చంప్సాతర్ు-ఖాయం"  అనిపించి 
ఏడుపొచిచింద్.  ఒకక  కణంపాటు  'ఇంట్ని 
ఇటలి  మరీ ఒంటరిగా కటుటికొని త్ను పెదద త్ప్పి 
చేసిందేమ'  అనుకుననద్.  'త్నక  ఓ  పెదద 
కుటుంబం ఉంట్ ఎంత్ బాగుండేద్, ఇలలింత్ 
స్ందడిగా,  గొడవ  గొడవగా?!  దొంగలూ-

గింగలూ  ఈ  ఇంట్  దపులోలిక్  కూడా 
వచేచిందుకు భయపడేవాళ్ళుళ !' 

అకసామత్ుతగా  ఆమకో  ఉపాయం  త్ట్టింద్. 

త్నకు  'కుటుంబం'  అంటూ  ఏద  లేదు క్నీ, 

నిజానిక్   త్ను  ఏమంత్  ఒంటరిద్  కూడా 
క్దు!  ఆమ  వంట్ంట్లిక్  పర్ుగెతిత, 
చేతికంద్న  గిననలు,  త్పాపిలలు,  త్టటిలు  - 
అనీన  ముందు  గద్లోక్  తెచిచి  పెటుటికుననద్. 

వంటనే  పెదద  గొంత్ుతో  ఆ  పాత్రలనే  అర్వటం 
మొదలు పెట్టింద్-మనుషులను అరిచినటులి: 

"ఒరే, లోట్! ఎనిన సార్ులి చెపాపిల్రా? లే! లేచి 
చదువుకో!! 

ఏయ-  త్ట్టియ!  ఏంట్రా,  నీ  మొదుద  నిదర?! 

పరీకల స్మయంలో ఇటలినటరి, చద్వేద్?!లే! 
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అబబా! ఈ  త్ప్పిలగాడిక్ ఒళ్ళుళ పెరిగింద్ గానీ, 

మదడు  ఏమాత్రం  పెర్గలేదు!  లేరా!  లేచి 
చదువు! లేండి!" 

అయయాయోయా!  వీళ్ళుళ  పద్మంద  న్  పారిణానిక్ 
ఇటలి  చుటుటికున్నరే!  ఒకకడూ  స్రిగాగ  చద్వి 
చావడు! లేవండి లేవండి!  మిమమల్న నిదర లేప్ 
స్రిక న్ త్ల పారిణం తోకకొసోతంద్- లేవండిరా!

లేవమంటుంట్-!"  అంటూ ఆమ చేతికంద్న 
కటటితో   లోటలను,  త్ప్పిలలను,  త్టటిలను 
ధనధనలాడించటం మొదలు పెట్టింద్. 

"లేవండి!  లేవండి!  చూసిన  వాళ్ళుళ 
ఏమనుకుంటర్ు?!  ఇద్  ఇలాలి,  స్మశానమా? 

చపుపిళ్ళ  లేకుండా-  లేచి  గట్టిగా  చదవాల్! 

చదవండి!"  అంటూ  ఆమ   పాత్రల్న 
గడగడలాడిస్ుతంట్,  బయట  దొంగలందర్ూ 
ఒకకసారిగా దడదడలాడిపోయార్ు: 

"మన  లెకక  ఎకకడో  త్పిపినటులింద్రా!" 

అన్నడొక దొంగ. 

"ఎవవర్ూ  లేర్నుకున్నం!  ఇంట్నిండా 

మనుషులేరా!" అన్నడింకొకడు. 

"పదండి!  పర్ుగు  పెటటిండి!  వాళ్ళుళ  బయట్క్ 
వచాచిర్ంట్ చచాచిమే!" అరిచాడింకోడు. 

దొంగలంత్   ఒకక  సారిగా  క్ళ్ళలికు  బుద్ధ 
చెపాపిర్ు.  వాళ్ళలి కంగార్ులో వాళ్ళుళ త్మ వంట 
తీస్ుకొచిచిన  నగల  మూటను  కూడా 
మర్చిపోయార్ు!  

మర్ున్డు గీత్మమ  త్లుపు తెరిచి చూస్స్రిక్, 

ఇంట్  వాక్ల్క్  ఎదుర్ుగా  ఓ  పెదద  గోత్ం  స్ంచీ 
నిండుగా  నగలు,  బంగార్ం,  డబుబా!  ఆమ 
త్న కళ్ళలిను త్ను నమమలేకపోయింద్. 

గోత్ం  స్ంచీని  ఇంట్లిక్  లాకెకళ్ళూత  "ఓయ! 

త్ట్టియ!  లోట్య!  త్ప్పిలోయ!  ర్ండి!

చూడండి,  మనకోస్ం  దొంగలు  ఏం  వద్ల్ 
వళ్ళరో!" అని అరిచింద్ స్ంతోషంగా. 

ఆరోజ  నుండీ  ఆమ  ఊళ్ళ  మనుషుల్న 
ఇదదరిని   పనిక్,  తోడుకు  పెటుటికుననదని  వేరే 
చెపపికకరేలిదుగా?!
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చి ట్ టి పా ట!
గానం : చి. నిర్ుతి, శీరి  బ్.చక్రి

క్ కీ  క్ క్ ! 

క్క్ క్క్ 
కడవల క్క్ 
క్క్ నోట్లి 
కర్రి ఉంద్ 
కర్రి తెచిచి 
అమమ క్స్త 
అమమ న్కు 

అటుటి ఇస్త 
అటుటి నేను 
ఆవు క్స్త 
ఆవు న్కు 
పాలు ఇస్త 
పాలు నేను 
అవవక్స్త 
అవవన్కు 
జనున ఇస్త 
జనున నేను 
మామక్స్త 
మామ న్కు -పిలలినిస్త 
పిలలి ప్ర్ు -మలెలిమొగగ   
న్ ప్ర్ు -  జ్మీందర్!!
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-తి క క  జ్ వా బ ు ల ు
నిర్వహణ : శీరి  వి.వి.యస్. మూరిత, చొద్మళ్ళళ, పశిచిమ గోదవరి జిలాలి.

1.  కొత్తత్ర్ం పూజారి ఏమని అడవర్టియిజమంటు ఇచాచిడు?

"ఈ గుడిలో పూజ్ చేయండి- ఉచిత్ డోర్ డల్వరీ కలదు" అని.

2.  లెకకల మేసాటిర్ు ఇషటింగా ఎంచుకునన  ఇంట్ నంబర్ు ఏద్?

1/2 -3/4 +5/6 x 7/8 % 9

3.  ఎవరి చెంపమీద వాళ్ళుళ కొటుటికునేద్ ఎపుపిడు?

చెంపను దోమ కుడుత్ుననపుపిడు!

4.  త్త్ ముత్తత్లు స్ంపాద్ంచకుండానే మనకు అందేద్ ఏద్?

క్లం!

5.  మాటల మూటలు మస్దవర్ు?

ఫోను!

6.  ఏ దేవుడికీ చెందని దక ఏద్?

నిరాహ్ర్ దక!

7.  పారిణంలేకపోయిన్ కరిచేద్ ఎవర్ు?

చెపుపి!
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స్ మీ క
కొత్తపల్లి-62 పెై ఒక స్మీక.. స్మీకకులు: శీరి రాజా పిడూరి 

చలలిట్  గాలులు,  చిటపట  చినుకులు,  తొలకరివాన  వాస్నలు- 

వీటననంట్నీ   గుర్ుతకు  తెచాచియి,  ఈ  నల  ముఖచిత్రం, 

స్ంపాదకీయం - రెండూ ! 
ఈసారి కొత్తపల్లిలో  చదవగానే  "అహ! " అనిపించిన  కథ  మూరిత గారి 
"మంచి  దొంగ".   జీవిత్ంలో  చాలా  స్ందరాభులలో  అస్లు  'వస్ుతవుని 
వాడటం'  కన్న,  'ఆ  వస్ుతవు  న్  దగగరే  ఉంద్'  అనన  భావమే  మనక్ 
సౌఖాయానిన ఇస్ుతంద్. - ముఖయాంగా ఇద్ డబుబాల విషయంలో పెదదవాళ్ళళక్, 

ఆడుకొనే  వస్ుతవుల  విషయం  లో  చినన  పిలలిలక్-  చాలా  స్త్యాం.  ఈ  నిజానిన  ఎంతో  చకకగా 
చూపించింద  కథ.  అందరికీ  తెల్సిన  ఒక పాత్  కథని  ఇంత్  అందంగా  మలచడం  పరిశంస్నీయం. 

ఈ నల చిల్పి పరిశనలూ, ఎనోన జోక్స తో నవివంచడమే క్కుండా మంచి కథ వారిసార్ు మూరిత గార్ు. 

ఇలాంట్  స్త్యాల్న  చెపిపిన  కథలు  ఈ  స్ంచికలో  చాలానే  ఉన్నయి.  ర్ూమీ  కథ  (పిటటి  చూపు), 

బౌదధకథ  (నిధి-కుకక), రాధ కథ (స్హ్యం), అఖిల కథ (అస్లైెన స్ంపద) లు స్ూట్గా స్త్యాల్న 
తెల్యజేసాయి.  ర్ూమీ కథ లో పిటటి చివరి స్లహ్ చెపపికుండా ఎగిరి పోత్ూ అననటులినన మాటలు  
కూడా విలువైన స్లహ్ లాగ్ ఉండటం చాలా బాగుంద్ !  'స్ంతోషం' కథ చివర్ లో చెపిపిన  విలువైన 
స్త్యానినఅర్థం   చేస్ుకోవడానికీ,  దనిని  కథ  లోని  స్ంఘటనలలో  చూడడానికీ   కొంచెం  జాగరిత్తగా 
ఆలోచించాల్సందే.   'సౌకరాయాలూ,  స్ుఖాలూ  బయట్నించి  ఎనిన  వచిచిన్,  స్ంతోషం  మాత్రం 
లోపల్నంచి రావల్సందే'  అనన స్త్యానిన కథలోని స్ంఘటనలు  అస్పిషటింగా చితిరించాయనిపించింద్. 
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'మన  పని  మనం  చేస్ుకోవటమే  మంచిద్'  అనననీతిని  చెపాపియి  స్వర్ణలత్  వారిసిన  'ముస్లాయన-

ఆవు',  మలేలిష్  వారిసిన  'పని ఎలా జ్ర్ుగుత్ుంద్?'  కథలు. 
పరాయావర్ణం  గురించిన  రెండు  కథలూ  (పుట్టిన  రోజ  బహుమతి  -  క్రింతి;  స్వగత్ం  -  క్ర్ణ) 

ఒకదనికొకట్  పూర్కంగా  ఉన్నయి.  'స్వగత్ం'  కథలో  మనుషులు  చెటలిని  ద్షిటి  బొమమలాలి  ఎలా 
చూస్ుతన్నరో చెబ్తే,  కూర్గాయలూ పండలి మొకకలేన చాకెలిటులి గా, బహుమతి గా ఎలా ఇవవవచోచి 
చితిరించింద్  పుట్టిన  రోజ  బహుమతి  కథ.   రోహిత్  వారిసిన  'సిపిరిట'  కథలో  పాయింట  చాలా 
బాగుంద్. చివర్ లో భాష  మరీ  పెదదవాళ్ళళదయిపోయినటులిగా ఉంద్. 

చివరోలి   'కల'  తో  ముగిసిపోయే  కథ  ఒకకటైన్  లేకపోతే   పిలలిల  పతిరికకు   నిండుదనం  రాదు.  ఆ 
లోపానిన పూరించినటులిగా ఉంద్, దేవీ చందన వారిసిన  'ఊహ' కథ. ఇక మూఢ  నమమక్ల నేపథయాం 
లేకుండా  వారిసిన  ఇందరజాలపు  కథ  (ముళ్ళళ  కంచె)  చద్వించింద్.   ఇలాంట్  కథలు  మరినిన 
వసాతయని ఆశిదదం.  

దశాని  వారిసిన  'మార్ు  అడకూకడదు'  కథ  నవివంచింద్.  ఇనిన  ప్జీల  కథకు  వేసింద్  ఒకక  బొమేమ 
అయిన్,  పాఠం  చెపుత్ునన  టచర్  ఊహలో  వంక్యని చితిరించడం  బాగుంద్.  'నీతి చంద్రిక'లో 
కథనం సాథయిలో బొమమలు కూడా ఉంట్ బాగుంటుంద్ అనిపిస్ుతంద్. 

'యువ  కెర్టలు'లో   'క్ట్-కక్లా'  కథని   సౌమయా గార్ు  చెపిపిన  విధానం  చాలా  బాగుంద్.  ఒకక 
వయాక్త  వలలి  కొనిన  దవుల  స్మూహం  లోని  పరిజ్లందరికీ  లైెబరరీ  ఏర్పిడటం  అనేద్  ఎంతో  స్ూపిరిత  
దయకంగా ఉంద్.  'కొద్ద మంద్ కెైన్, చాలా మంద్కెైన్ ఉపయోగపడే పనులు జ్ర్గాలంట్, అద్ 
ఎకకడో-  ఎవరో  వయాక్త-  లేద  వయాకుతల-  సాథయి  లోనే  మొదలవావల్'  అనే   విషయానిన  చకకగా 
తెల్పింద్, క్ట్-కక్లా కథ.   ఇక చివరి అటటి మీద మంచి పుస్తకం శీరిషక లో పుస్తకం గురించి వారిసి 
ఫోన్ నంబర్ ఇవవడం ఎంతో ఉపయోగం గా ఉంద్.  అభినందనలు !
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ఈ  న ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయావహ్రాలు, నిర్వహణ : స్ుబబారాజ
స్ంపాదకత్వం: న్రాయణ
వబసైటు, సాంకతికత్: ఆనంద్, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకర్రావు
ముఖచిత్రం  : వీరాంజ్నేయులు
చిత్రిలు: అడవి, పరిసాద్,  చందరక్ంత్, పూర్ణ,  
రామకృషణ,  భర్త్, హ్ర్తి.

పాటలు: స్మాలోచన చక్రి గార్ు
కథలు, జోకులు: చాలామంద్ పిలలిలు, పెదదలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వ ల :         పరితి ఒక్కంట్క్: 25 ర్ూ.

12 పుస్తక్లకైె చంద: ర్ ూ . 300/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటి  ప్రిట యంవో” /డిడిని ఈ చిర్ున్మాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటి, యంఆర్వో ఆఫీస్ు దగగర్, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్ం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ్.

బాయాంకు అక్కంటు వివరాలు:

“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజ్న్త్మకత్ స్హజ్ం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దనిక్ ఊత్నినసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటింగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనిన శాసాతరలూ స్ులభంగా వంటపటుటిత్యి-నిజ్ం! 

అందుకని మీ పిలలిలోలి ఉనన క్లపినిక శక్తక్ పదును పెటటిండి.  వాళ్ళలిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేస్ందుకు పోరిత్సహించండి.  వాళ్ళళ ర్చనల్న మాకు పంపండి.  క్వాలనిపిస్త మీరే ఇలాంట్ 
పతిరికనొకదనిన మొదలు పెటటిండి- ఎలాగెనై్ స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్ళలియేయాలోగా వాళ్ళుళ చాలా చాలా తెలుగు కథల్న 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచిత్యనే మా నమమకం- వీట్ని 
వీలైెనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మీర్ు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైన్ ఉంట్ పనిగటుటికునైన్ స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

క ృ త్ జ్ ఞాత్ ల ు:   లేపాక జ్వహర్ నవోదయ విదయాలయం వారిక్, మాయాజిక్ కథల రావు గారిక్,  రాధా రాజ్శ్ఖర్ -సోమి రెడిడా గార్లిక్, 

తెలుగు4క్డ్స లల్త్ గారిక్, పుస్తకం డాట నట సౌమయాగారిక్,  రిషీవాయాలీ బడి వారిక్,  చిల్పి పరిశనలమూ రితగారి క్, కంపూయాటర్లిలో లైెనకుస 
వయావస్థను  చకకగా అంద్స్ుతనన ఉబుంటు వారిక్,  జింప, అడాసిట త్ద్త్ర్ ఓపెన్ సోర్ుస సాఫ్టివేర్ు నిరామత్లకు, ఇంక్ ప్ర్ులి రాయని 
అనేకమంద్క్.. 



మ ం చి  పు స్ తక ం  :  

పి ల్ లిల్  క థ ల్ ు  
-కె ఆర్ కె మోహన్ 

పిల్లిల్ు ఓసార్ కథల్ు అట్లి అట్లి చదవటం మొదల్ు పెట్టరనుకోండ, రుచి తెల్ుస్ుతంద్. 

ఓసార్ రుచి తెల్సిందనుకోండ, ఇక వాళ్ళుళు  ఆగరు- ఇంకా ఇంకా కథల్ు కావాల్సిందేనన్పిస్ుతంద్. 

'అననెన్నె కథల్ పుస్తకాల్ు ఎకకడనుండ తెసాతం బాబూ!' అన్పిస్ుతంద్ త్ల్లిదండురల్కు. 'అయినా 
ఎట్లింటి పుస్తకాల్ు తేవాల్?' అన్ అనుమానం వస్ుతంద్ వాళ్ళలికు. 

ఇద్గ- ఇట్లింటి పుస్తకాల్ు వెత్కి తెచిచపెట్టల్, అపుపడు! 

'కథల్ు చదువుతాం-ఇస్త చాల్ు!' అనే పిల్లిల్కు  ఇవావేల్సిన అగరశ్రణి పుస్తకాలోలి ఒకటి, కె ఆర్ కె మోహన్ 
గార్  'పిల్లిల్ కథల్ు'. 
ఎపుపడో 'బాల్' పత్రకలో త్ను రాసిన మొదటి కథనుండ  మొననె మొననె 2000 లో  రాసిన కథల్ 
వరకూ- ఓ డెబ్భై ఆణిముతాయల్ను ఏర్, చకకన్ పెదద పుస్తకంగా కూర్చ పెట్టరు మోహన్ గారు.  చందర 
గీసిన బొమమాల్ు మనస్ుకు నచుచతైె కూడా. 

ఇక ఆల్స్యం ఎందుకు? 

వెంటనే  స్ంపాద్ంచండ- రాయండ, ఫోను చేయండ, లైబరరీలోలి వెత్కండ- చద్వెయయండ!! 

పి ల్ లిల్  క థ ల్ ు  
కె ఆర్ కె మోహన్ 
శ్ర ముఖ్ పబ్లికేషన్సి, 
ఫాలిట్ నం. 101, కంచి ర్సిడెన్సి, 
పి&టి కాల్న్, ద్ల్స్ుఖ్ నగర్, 

హైదరాబాదు- ఫోను 4065900 

వెల్: 100 రూ. పేజీల్ు: 246



ని ల క డ  
"మా వాడికి బొత్తిగా నిలకడ లేదండ" చెప్పాడు సుబ్బారావ. 

"అంటే ఎప్పాడూ  ఎగురుతూ ఉంటాడ?" అడిగాను. 
"అవనండ, కాలు ఒక చోట నిలవదు". 
"మరి నోరు?" అడిగా. 

"అయ్య! ఆ  నోటి గురించి ఏం చెప్పాల? బడ బడ వాగుతూనే ఉంటుందెప్పాడూ" అన్నాడు. 

"ఓహ! మరైతే  ఆకల  బ్గానే  ఉండి  ఉంటుంద" అన్నా. 
"అమ్మ! మామూలు ఆకల కాదు. ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి కరకరా నములూతినే ఉంటాడు". 

"మరి ఆటలు?" 

"ఒకటే  ఆడతాడు!  ఒకసారి  దాగుడు  మూతలు,  ఒకసారి  గోలీలు,  ఒకసారి  కోత్కొమమచిచ,  ఓసారి  ఇంకేదో, 

ఓసారి ఇంకేదో.  ఆడుతూ ఉండమంటే రోజంతా ఆడతాడు" అన్నాడు సుబ్బారావ. 

"ఏమైన్ వసుతివలు తయారు చేసాతిడ? రిపేరులు వగైరాలు?" 

"బ్గా కనుక్కున్నారు సార! ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి రిపేరు చేసూతినే ఉంటాడు.  కొతతిగా రోబ్ట్ బొమమ కొనిపెడితే 
రాత్రికల్లు దానినా విరిచి ముకకులు చేసిపెటాటాడు- లోపల వెలగే బలుబా ఎల్ వెలుగుతుందో చూడలట!" 

"మరి మీ బండి స్పాకరలునీ వదలపెటిటా ఉండడు!" అన్నాను నేను. 
"నిజంగానే  వదలేలుదు  మాసాటారూ!  దానోలు  ఎకకుడో  ఓ  మంచి  అయసాకుంతం  ఉంటుందట.  దానినా  ఇసకలో  దొరిలుస్తి 
చాల్  ఇనప  రజను  వసుతిందట.   ఇనప  రజనును  అటటామీద  పోసి,  కిరింద  అయసాకుంతానినా  కదలస్తి  చాలట- 

మహాభారత యుదధం కళ్ళముందు కనబడుతుందట!" 

"ఓహ, మీవాడికి మహాభారత యుదధం కూడ తెలుసా?" అడిగాను నేను ముచచట పడుతూ. 

"అయ్య,  వాడికి  ఉననాంత  కథల  పిచిచ  మాక్  కూడ  ఉండదండ.  ఎప్పాడూ  'కథలు-కథలు'  అని  వేధించుక్ 
త్ంటాడు.  అపపాటికీ వాళ్ళ అవవ  ఏవేవో కథలు చెబుతూనే ఉంటుంద.  మీక్ వాడి గురించి అనీనా తెలసినటేలు ఉంద- 

మా వాడికి కొంచెం మంచి బుదుధలు ఎల్ వసాతియ్ చెపపాండి కాసతి! ఏమైన్ ధ్యనం నేరిపాంచమంటారా?" 

"వాడికేముందగానీ, ముందు మీకో మాట చెబుతాను-" అన్నాను. 
"చెపపాండి" 

"ఏం లేదు, మీవాడిని గురించి చింత పడటం మానెయయండి.  వాడు చాల్ చకకుగా ఎదుగుతున్నాడు- ఇప్పాడే 
ఏమాతరం నిలకడ తెపిపాంచకండి వాడికి.  ఇంకొంతకాలం ఇటాలుగే సంతోషంగా ఉండనివవండి, పర్లుదు!"
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